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Referat af bestyrelsesmødet den 19.01.10 
hos Jonna 

 
Afbud fra: Søren, Gunnar, Mette og Lene V. 
 
Økonomi: 

 Ca. 14000kr. på bogen 

 Jonna har kontaktet restanterne 
 
Udvalgene: 

 Det gamle plejehjem er ikke blevet solgt – sagen er overgået til ejendomsmægler 

 Der er sendt en liste til HOB – Hjelms Borgerforening o.a. angående vejtræer. 

 Hjemmesiden – Johnny er i gang med arbejdet – Jonna og Søren mødes med ham for at drøfte 
det sidste mht. layout. 

 Gunnar og Søren har sat bænk op ved Hårbøllestien ved Højstenten, og den er også blevet 
brændemærket. – der er udsigt over Kokseby 

 Hækken ved Fanelunden er klippet udvendigt – indersiden klipper vi senere!! 

 Stimøde med Flemming Kruse – til stede Jonna, Jørgen Svenstrup, Keld Anker Nielsen og Kaj 
Nielsen. Præstebjergstien bliver gravet af og anlagt med grus, Højstenten og Ormestrædet fået 
samme behandling – grønne skilte genetableres – stien i Vollerup bliver skiltet 

 PR-stunt omkring vores bænke udsættes til mildere vinde blæser – Lene B. og Nina har 
førertrøjen på til dette. 

 
Kommende arrangementer: 

Generalforsamling – det bliver den 6. april på Fanefjordskolen. 
På valg fra bestyrelsen er: Gunnar, Henriette, Anne og Lene B – DE ØNSKER ALLE GENVALG!! 
Suppleanter: Lene V og Nina – begge ønsker genvalg 

 
Blad og PR: 

Positive tilbagemeldinger på bladet 
Lene B. rykker kommunen for svar mht. informationstavler 
Vi talte om at lave en folder om de lokale stier – Jonna laver et oplæg til næste gang 
PR-stunt om bænkene er som sagt udsat – brainstorm om bænkeløb og skattejagt i forbindelse 
med arrangementerne. 

 
Evt. 

Hvis vi skriver til landsbyforum.dk – vil vi kunne få billeder på deres hjemmeside. Det er et 
forum, der vil hjælpe med at gøre udkantsområderne synlige. 
Vinprojektet på Fanefjordgade er ved at renovere huset – der er planer om at lave et 
gastronomisk værksted 
 

Næste møde: 
Det næste møde er onsdag den 28.04.10, kl. 19.00 hos Lene B. 
Vi konstituerer os efter generalforsamlingen. 
 
 

Ref.: Nina 


