
Referat fra BESTYRELSESMØDE  
den 28. februar 2013- hos Gitte  

 
Deltagere: Gitte, Ole, Vivi, Henning, Carsten, Kai Ove - afbud, Susanne  

 
1. Referat fra sidste møde? 
 
1.1  Hjemmeside (Susanne)  
 Det går stille og roligt – Susanne skriver på ny på hjemmeside om  
 samarbejde med politiet. 
 
1.2 Brochure grundejerforening (Susanne) 
 Opdateres og brochurer sendes i første omgang til Henning, der kan sende dem 
 med til nye medlemmer. Henning sender brochuren til Gitte. 
 
 1.3 Udhængsskabe Mørkholt (tilladelse/pris) 
 Gitte har skrevet med Hummelmose, og har fået tilladelse til at vi opsætter skab 
 ved Mørkholt Hage. 
 Priser indhentet – vi drøftede størrelse af skabet – 90 x 90 er måske for småt? 
 Størrelse 9 xA4. 
 Alu. modellerne ser dyre ud – vi ønsker trækasse - Henning spørger Dueholm 
 
 1.4 Skilte ved ”Klitten” (Ole) 
 Ole mødes med kommunen på onsdag – er også blevet kontaktet af Skov og 
 Naturstyrelsen. 
 
2.  Økonomi – medlemssituation (Henning) 
 Ingen udgifter for tiden 
 460 medlemmer fordelt med – 257 Høll – 85 Mørkholt – 125 Hvidbjerg 
 Hvervekampagne overvejes (med ny brochure selvfølgelig) 
 
3.  Marius Mikkelsensvej – Lillebæltsler 
 Lokalplan 1142 – klage er indsendt fra min. 2 grundejere - 
 Eventuel klage skal ikke afsendes med grundejerforeningen som afsender, men 
 det er selvfølgeligt beklageligt, at en af de sidste grønne pletter fyldes med som-
 merhuse. 
 Vi har tidligere talt om, at grunden kunne udnyttes til Fællesplads, men vil nu 
 hellere foreslå at kommunen indrettede Fællesplads på grunden ved Fædrift.
 Der er god plads og toiletter lige i nærheden. 
 Drøftelsen af dette punkt indebar, at vi diskuterede, om det var inden for Grund-
 ejerforeningens område? Dette var der ikke enighed om. Gitte mente, at vi skul-
 le tage os af sagen, hvorimod andre mente, at det var udenfor vores interesse-
 område. 
 
4.  Hvidbjergbøgerne – genoptryk (Gitte) 
 Indkommet i alt 30.000 til genoptryk. 
 Sydbank kr. 10.000 
 Kommunens Kulturforvaltning kr. 15.000 



 VAF-fonden kr. 5.000 
 Evt. overskud deles i 3 dele mellem Grundejerforeningen, Gårslev Lokalråd og 
 Gårslev Kulturforening.  
 
5.  Aktiviteter 2013: 
 
5.1 Tidspunkt for ”børneaktivitet? 
 Søndag den 7. juli er foreslået – Gitte opsætter skilte og nævner i nyhedsbrev 
 Emner blev drøftet, Gitte kontakteret muligt emne,  

(efterfølgende har Gitte indgået aftale med en båltaler) 
 
5.2 Generalforsamling: Advokat eller lign. som dirigent! 
 Forslag er bragt frem – der spørges yderligere (Carsten) 
 
5.3 Naturvejleder – forsommer/sensommer emne? 

Gitte har skrevet til, men intet hørt fra Steen Heedrup. 
Forslag er, at vi på den ene tur passerer de nye trapper  
– Randsfjord foreslås som emne for den anden tur. 

 
6.  Fortælleaften – hvad og hvor gør vi? (Vivi) 
 Vivi har talt med Olesen, der ønsker besked i god tid – han vil gerne komme med 
 indlæg. 
 Det foreslås, at det sker i forbindelse med generalforsamlingen. 
 Vi planlægger i detaljer hvorledes det kan gøres (før/efter generalforsamlingen) 
 
7.  Deltagere til møde med Gårslev lokalråd 13/4 vedr. koncert? 
 Gitte deltager 
 
8.  Generalforsamling 2013 – Torsdag den 25.07.2013 
 Lejen ligger fast – vi drøftede udgiften til de to damer og vælger at lade forsam-
 lingshuset stå for borddækning og rengøring. 
 Det er vedtaget, at der kun inviteres én politikker til generalforsamlingen. 
 
9.  Eventuelt 
 Politiet får Hennings telefonnummer – således han evt. kan hjælpe med adresse 
 oplysninger, i tilfælde af indbrud eller lignende i området. 
 
Input til nyhedsbrev - fx: 

• Nyt om Hvidbjerg Bøgerne, herunder sponsorer 
• Arrangementer med datoer 
• Gitte nævner Lokalplanen ved Marius Mikkelsens vej, og tidsfristen for indsigelser. 

 
 

10. Næste møde - 29. maj kl. 17.00  - hos Carsten – adresse: Niels Pedersensvej 10. 
 
 


