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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag,	  den	  16.	  april	  2015	  kl.	  19:30	  

Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus	  

	  

	  

Deltagere:	   	   Niels	  Arne	  Kjærgaard	  	  
	   	   Martin	  Frydenlund	  
	   	   Ole	  Lund	  Svendsen	  
	   	   Henning	  Hansen	  

Birgitte	  Feldborg	  	  
	  

Afbud	  fra:	   	   Holger	  Nissen	  
	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  den	  26.	  marts	  2015:	  
Referatet	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

2. Meddelelser:	  
Gadekærsprojektet:	  
Det	  skrider	  frem	  efter	  planen,	  og	  der	  kommer	  borde	  og	  bænke	  i	  næste	  uge.	  Vi	  diskuterer	  
videre	  omkring	  indvielse	  næste	  gang.	  
Udendørs	  fitness:	  
Der	  bliver	  støbt	  til	  de	  forskellige	  apparater	  i	  morgen.	  En	  ide	  kunne	  være	  at	  lave	  en	  fælles	  
indvielse	  af	  anlægget	  sammen	  med	  skaterrampen,	  når	  den	  nye	  belægning	  er	  klar.	  
Arbejdsgruppen	  arbejder	  videre	  med	  ideer	  til	  indvielse.	  
	  

3. Udskolingsmødet:	  
Der	  deltog	  ca.	  60	  –	  70	  personer	  i	  mødet.	  Niels	  Arne	  bød	  velkommen.	  Herefter	  fortalte	  Lone	  
Ørsted	  om	  den	  proces,	  der	  var	  i	  gang,	  og	  hvordan	  det	  videre	  forløb	  skulle	  være.	  Hun	  
orienterede	  om,	  at	  der	  skulle	  være	  et	  oplæg	  klar	  i	  juni	  måned.	  Holger	  gav	  så	  et	  kort	  oplæg	  
omkring	  de	  prognoser,	  der	  lå	  for	  Gedveds	  udvikling.	  Der	  var	  herefter	  en	  livlig	  debat	  med	  
masser	  af	  gode	  spørgsmål	  men	  knap	  så	  mange	  svar.	  
Der	  er	  nu	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe,	  som	  vil	  arbejde	  videre	  med	  dette	  område.	  Fra	  
Lokalrådet	  deltager	  Niels	  Arne	  og	  Holger.	  
	  

4. Drøftelse	  af	  arbejdsplan	  2015/2016	  
• Byplanlægningsgruppen	  aktiveres	  igen.	  Niels	  Arne	  inviterer	  Thomas	  Seiersen	  i	  

gruppen,	  herudover	  deltager	  Henning	  og	  Birgitte	  i	  den	  gruppe.	  
• Danish	  Crown	  gruppen	  bibeholdes	  –	  Martin	  er	  kontaktperson	  
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• Naturgruppen	  opgraderes	  –	  her	  arbejdes	  der	  med	  Tolstrup	  rundt,	  gadekæret	  og	  
området	  omkring	  Hansted	  skov	  (sikkerhed	  og	  vedligehold).	  Henning	  er	  
kontaktperson.	  

• Mediegruppen	  arbejder	  videre.	  Her	  er	  Henning	  nyt	  medlem.	  
	  

5. Sct.	  Hans	  fest	  
Henning	  inviterer	  de	  involverede	  til	  et	  forberedende	  møde	  omkring	  Sct.	  Hans	  festen.	  
	  

6. Nyhedsbrev:	  
Niels	  Arne	  skriver	  udkast	  til	  nyhedsbrev,	  som	  udsendes	  pr.	  mail	  hurtigst	  muligt.	  
	  

7. Økonomi:	  
Der	  er	  intet	  nyt	  at	  berette.	  
	  

8. Evt.:	  
Næste	  møde	  afholdes	  torsdag,	  den	  21.	  maj	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Holger	  

	  
Referent:	  
	  
	  
Birgitte	  Feldborg	  
	  


