Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 11. november 2021 kl. 19:30
Birgittes Kontor - Seminariet
Deltagere: Ole Lund Svendsen, Thor Christensen, Henning Hansen, Niels Arne Kjærgaard, Holger Nissen,
Birgitte Feldborg
Lovligt forfald: Martin Frydenlund, Christian Kubstrup, Allan Kjærgaard, Gert Børgesen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst - orienteringspunkter
• Julebelysning – orientering – Holger
Julebelysningen er ved at være klar til ophængning. Der kommer lys i dem den første
søndag i advent.
• Rengøring af flagstang ved Brugsen – Ole – Martin
Flagstangen rengøres på søndag.
• Indvielse af Gedved-frisen ved skolen – Ole
Det var en rigtig god eftermiddag – vi kunne dog godt have ønsket os lidt flere deltagere.
• Møde med borgmester Peter Sørensen
Det var et godt møde med Peter Sørensen, og vi lægger to opslag op på Facebook, som kort
beskriver indholdet af mødet.
3. Broen i Hansted Skov
• Nødvendig vedligeholdelse – Gert
Niels Arne taler med Gert
• Alternativ placering – Gert og Ole
Ole kontakter ejeren af den jord, der ligger overfor det gamle rensningsanlæg
4. Vælgermøde den 2. november
• Evaluering
Rigtigt godt fremmøde med masser af spørgsmål og gode svar. Formatet var fint, men med
lidt for meget tid til os og lidt for lidt tid til spørgsmål for publikum.
• Opfølgning
Vores FB-opslag bliver den opfølgning, der kommer lige nu. Vi gemmer spørgsmålene, sådan
at vi kan tage fat på dem på et senere tidspunkt.
5. Helhedsplan for Gedved
• Deltagelse i John Arnes møde
De, der har tid og lyst, deltager i mødet.
• Plan for Lokalrådets arbejde med projekter til udviklingspuljen
Vi afholder opstartsmøde efter jul, hvor vi laver en brainstorm på, hvordan vi kommer
videre. Vi vil gerne involvere andre foreninger og interessenter.
6. Supercykelstier – udsættes til næste møde
• Drøftelse

7. Økonomi
• Status
Vi har ca. kr. 40.000, - i ”frie midler”. Resten er tilskud, vi har modtaget til julebelysning og
ny bro.
8. Arbejdsform.
• En kommentar fra sidste møde gik på en opstramning af mødeform og mødeledelse.
• Hvad gør vi fremover?
Vi diskuterede forskellige former for mødestruktur og aftalte, at vi taler videre næste gang,
og at det vil være naturligt at ændre på møderne, når den nye formand tiltræder.
9. Punkter til næste møde
Forslag til vedtægtsændringerne, som blev rejst på generalforsamlingen, diskuteres på næste
møde.
10. Eventuelt
Forplejning til næste møde: Holger

Referent: Birgitte Feldborg

