
 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
Mandag den 29. marts 2021 kl. 19:30 

Afviklet på Zoom  
 
Til stede: Niels Arne Kjærgaard, Martin Frydenlund, Gert Børgesen og Birgitte Feldborg 
Fraværende: Henning Hansen, Holger Nissen, Kristian Grønbæk, Ole Lund Svendsen og Tabitta Flyger  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2021 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Siden sidst - orienteringspunkter 
• Gennemkørsel Højvangsvej – Egeskovvej. Holger – vi tager det op igen på næste møde 
• Lukning af Bryggervej – Holger – vi tager det op igen på næste møde 
• Julepyntning i Gedved – Martin og Tabitta – vi tager det op igen på næste møde 

 
3. Arbejdsgrupper vedr. helhedsplan 

• Afrapportering fra arbejdsgrupper 
i. Gert fremlagde de foreløbige tanker for arbejdsgruppen omkring 

Egebjergvej/Skanderborgvej. Overordnet set er det en god plan. Næste skridt 
kunne være at få lidt sparring fra kommunens trafikafdeling, inden vi gør vores 
forslag færdig. 

ii. Projektet omkring bymidten/seminarieparken er ikke kommet så langt – der 
afholdes møde med forskellige interessenter den 7. april. 

• Tidsplan 
i. De to projekter samles til én plan, der præsenteres på et politisk valgmøde i 

oktober måned. Gerne den 7. eller den 14. oktober 2021. 
 

4. Generalforsamling – hvordan og hvornår 
• Fortsat usikkerhed om, hvornår loftet for forsamlingsloftet hæves 
• Drøftelse af alternativer for afvikling af generalforsamling 
• Møder og alternativer i forhold til kommende kommnalrådsvalg 

i. Vi går efter at kunne afholde generalforsamling den 25. august 2021 forhåbentligt 
med fysisk fremmøde. Kan dette ikke lade sig gøre, afholdes generalforsamlingen 
samme dato virtuelt. 

 
5. Kontingentopkrævning 

• Oplæg ved Tabitta og Birgitte om indlæg vedr. lokalrådets arbejde – Tabitta laver udkast og 
sender til Birgitte 

• Nyhedsbrev – Niels Arne skriver nyhedsbrevet, sådan at vi kan få sendt det ud med 
kontingentopkrævning 

• Udsendelse – Nyhedsbrevet sendes ud, når Niels Arne har skrevet det. 
 

6. Økonomi 
Intet at bemærke. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

7. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 

8. Næste møde 12. april kl. 19.30 
 
 
 
 
Referent: Birgitte Feldborg 


