
Referat fra møde i borgerforeningen d.12.05.2022 
Tilstede: Thomas, John, Tove, Jan, Ruth, Inge. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Ansøgning fra Legepladsens Venner. 
3. Generalforsamling. 
4. Sct. Hans. 
5. Ny stander til flagstang. 
6. Mand- og kvindearrangement 
7. Lyngåkalender. 
8. Næste møde 
9. Evt. 

Ad 1.  
Referat fra d. 28/3 er godkendt med følgende ændringer/tilføjelser: 
Pkt. 2: Vi ordner Lyngtrekanten ifm arbejdsdagen på legepladsen d. 29/5. 
Pkt. 3: Ansøgning fra Legepladsens Venner modtaget. 
Pkt. 4: Vi afventer svar på hvem der ejer jagtkonsortiet ved Hammelvej mod Hadsten. 
Pkt. 7: A skiltet har Thomas  lavet ved hjælp af lokale sponsorer. 

Ad 2.  
Ansøgning fra Legepladsens Venner på nyt legehus til 11.500,- er godkendt. Borgerforening lægger 
de sidste 1500 kr. til puljen fra Landsbyrådet. 

Ad 3. 
Generalforsamlingen bliver d. 13/6. Kl 18 er der fællesspisning og kl. 19 generalforsamling. 
Tilmeldingsfristen er af hensyn til maden onsdag den 8. juni. Tilmeld hos Thomas – mobilnr: 
40196075. 
Ruth sørger for at bestille mad. John for drikkevarer. Dagsorden og regnskab sørger Tove  
Bestyrelsen mødes kl. 17. 

Ad 4. 
Vi mødes klokken 16 til opsætning af diverse til Sct Hans. Se bilag. 

Ad 5. 
Jan indkøber ny stander til flagstangen. 

Ad 6. 
Årets nye tiltag bliver et mand/kvinde-arrangement med aktivitet og fællesspisning. Det bliver 
lørdag den 17. september i Ruths og Jespers værksted. 

Ad 7. 



Lyngåkalenderen gennemgåes og rettes til 😊 . Er vedhæftet som bilag. 

Ad 8. 
Næste møde d. 13/6 kl. 17 – 18 i konfirmandstuen forud for generalforsamling. 

Ad 9: 
Evt:  
John er ved at oprette en velgørende forening der skal støtte gadebørn på Filippinerne. Lederen af 
det første børnehjem der støttes cykler fra Grækenland til Nordkap for at skaffe penge til mad til 
børnehjemmet. Han kommer til Lyngå 17/6 - 23/6 hvor John vil lave forskellige 
støttearrangementer i haven. Borgere i Lyngå inviteres til at deltage, og orienteres om 
arrangementet via Facebook. 

      Ref. Inge 


