
Lokalrådsmøde 14. juni 2022 kl. 19 hos Nanna 
 
Tilstede: Mie, Michael, Poul Erik, Gerd og Nanna 
 
Afbud fra: Annette og Thomas 
 
Vi har ikke hørt fra Henrik. Gerd følger op på, om han stadig vil være en del af lokalrådet. 

Konstituering: 

Nanna fortsætter som formand, Mie fortsætter som næstformand, Gerd fortsætter som 
kasserer (med Thomas i "oplæring"), Annette fortsætter som sekretær. Vi skal have styr på 
menige medlemmer og suppleanter, når vi har hørt fra Henrik 

Løse ender:  

- Der indkaldes til fællesrådsmøde med de øvrige foreninger og institutioner i området. Første 
indledende møde bliver 27. juni kl. 15. Sted følger. Nanna og Michael deltager. 

- Vi fik styr på nuværende udlæg til diverse udgifter til gaver til receptioner, batteri til 
landsbycyklen (som Børnehuset dækker ½ delen af) samt til forplejning til generalforsamlingen 

- Nanna sørger for, at Gerd får referat fra sidste generalforsamling til brug for 
lokalelånsansøgning 

- Claus Løwendahl har tilbud at lave en tur i Giesegårdskoven med indblik i hans arbejde. 
Annette giver Claus besked om vi er glade for muligheden og vi ønsker det skal være efter 
sommerferien 

Møderække: (forslag, så alle tjekker lige deres kalendere, så vi kan aftale den endelige plan til 
næste møde 27. juni) 

Mandag den 15. august 

Tirsdag den 13. september 

Onsdag den 12. oktober 

Torsdag den 17. november 

Mandag den 9. januar 

Tirsdag den 7. februar 

Tirsdag den 28. februar 



Alle dage kl. 19 

Forslag om generalforsamling 2. marts 2023 

Dagsorden til næste møde mandag den 27. juni 

1. Færdiggørelse af lokallånsansøgning (Gerd) 
2. Førstehjælpskursus (Gerd) 
3. Orientering fra fællesrådets første møde (Nanna og Michael) 
4. Godkendelse af møderække samt dato for generalforsamling 2023 (Nanna) 
5. Claus`skovtur (Annette) 
6. Koklapperlaug 
7. Forslag til projekter til Landsbypuljen (alle gør sig tanker) 
8. Trafikgruppe (Gerd) 
9. Landsbycyklerne (Nanna) 
10. Kendskab til foreningens arbejde. Skal vi f.eks sende flyers ud igen? F.eks sammen med 

idrætsforeningens program. 
11. Evt. 

I må give mig besked, hvis jeg har misset noget. 
 
Mange hilsner, 
 
Nanna 
 


