
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19:30 

 
Deltagere: Niels Arne Kjærgaard 
 Henning Hansen 
 Holger Nissen 
 Martin Frydenlund 
 Birgitte Feldborg 
 
Afbud: Ole Lund Svendsen 

 
1. Konstituering i henhold til vedtægterne 

Formand: Niels Arne Kjærgaard 
Næstformand: Holger Nissen 
Sekretær: Birgitte Feldborg 
Kasserer: Birgitte Feldborg 
 

2. Referater fra sidste møde og generalforsamlingen 

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder de politiske budskaber fra borgmester og 

viceborgmester 

En ok generalforsamling. Der var dog for få deltagere. En ok debat mellem Peter Sørensen 

og Martin Ravn. 

 

Vi inviterer til valgmøde i begyndelsen af november. Niels Arne tjekker med Peter 

Sørensen og Martin Ravn, hvilken dato der passer dem (forslag: 1. 2. 8. eller 9. november 

2017.) 

Vi inviterer til fælles møde med Hovedgård og Østbirk i begyndelsen af april. Birgitte laver 

udkast til invitation. Foreløbig sender vi den til Peder Stougaard fra Østbirk. Niels Arne 

finder ud af, hvem det er, vi skal kontakte i Hovedgård. 

 

4. Planlægning af energi- og tilflyttermesse 
Martin kontakter potentielle udstillere, og vi skal have endeligt tilsagn fra min. 10 
udstillere senest ultimo februar, før vi går videre med arrangementet. 
 
Vi vedtog følgende priser for annoncering i det indstik, der skal omdeles: 

                       1 side (A4-side)                                         25,000 kr. + moms 
                       ½  side (4 sp x ca. 125 mm)                                           15.000 kr. + moms 
                       ¼  side (2 sp x ca. 125 mm)                                             8.000 kr. + moms 
                       ¹⁄₈ side (2 sp x ca. 60 mm)                                               5.000 kr. + moms 

En logoannonce (ca. 63 mm i bredden og 30 mm i højden) til en favørpris på 1750,- 
kr. + moms. 



 
 

  
         ….  Annoncen vil blive bragt i messekataloget – oplag: 12.000 samt i annoncering for messen. 
…         .  Leje af stand inkl. en logoannonce i messekataloget 

Annoncører med større annoncer (1side, ½ side ¼ side og 1/8 side ) vil også blive 
præsenteret i messeannonce med en logoannonce. Større annoncer kan tilkøbes. 
 
Resten af planlægningen afventer, at budrunden på de første byggegrunde på de nye 
byggegrunde den 22. februar 2017. 
 

5. Møde og evt. opfølgning på arrangementet v/Tolstrup Enge 

Det var et fint arrangement v/Tolstrup Enge med ca. 25 fremmødte. Vi arbejder videre 

med etablering af Kløversti og QR-koder. 

6. Brug af foreningslokale og printer 

Oplægget fra Birgitte blev vedtaget, og Niels Arne vil skrive brev til de forskellige 

foreninger. 

 

7. Husstandsomdeling – oplæg v/Niels Arne 

Vi skal have omdelt vores nyhedsbrev – det blev ikke besluttet, hvornår. 

 

8. Økonomi 

• Opfølgning på kontingentindbetaling – der er d.d. 37 betalende. 

• Ansøgning til Gedved Kulturpulje. Vi tænker over nogle gode idéer og giver Niels 

Arne besked, hvis vi finder på nogle gode forslag. 

• Ansøgning fra foreninger – vi ser velvilligt på en evt. ansøgning om støtte til 

Kulturdage i marts 2017. 

 

9. Evt. 

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag, den 1. Marts 2017 kl. 19.30 i Seminariet, Gedved 

Kultur- og Medborgerhus – Holger sørger for forplejning. 

 

 

 


