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Referat fra BESTYRELSESMØDE  
den 29. maj 2013- kl. 17.00 hos Carsten 

 
Deltagere: Gitte, Carsten, Vivi, Susanne, Henning, Ole – afbud Kaj Ove 

 
1  Referat fra sidste møde – ingen kommentarer 
   
 Hvordan går det med: 
  - Hjemmeside (Susanne) 
  2 nyhedsbreve udsendt i maj – der var megen respons især på brevet om nabohjælp, selvom det kun 

var et forslag. 
I nyhedsbrevet for maj fremhæves mail om Hvidbjergbøgerne –  
Snak om vedligeholdelse af hjemmesiden – Jacob er en stor hjælp til dette arbejde 
 

  - Brochure grundejerforening (Gitte) 
Henning har trykt et antal – der blev uddelt – Vivi tager brochurer med til Home Brejning, som kan 
udlevere til eventuelle købere (og måske til de øvrige ejendomsmæglere også?) 

   
  - Udhængsskabe Mørkholt - er opsat – nu er der i alt 4 skabe. 

I Mørkholt  - ved campingplads er nyt - skabet ”Ved Svinget” er udskiftet. 
Det undersøges hvem der har skabet ved siden af grundejerforeningens (v. købmanden) 

   
  - Brug af ”Drop Box” (Gitte) 

Gitte orienterede om at grundejerforeningens skriftlige materiale findes på ”Drop Box”, og at fx 
billeder kan hentes der. 

   
  - Skilte ved ”Klitten” (Ole) – er der sket noget?? 

Vi har intet hørt fra kommunen. 
   
2 Økonomi – medlemssituation – restance (Henning) 

 
  Hvidbjergstenen –   7902kr – står der noget i vedtægterne?? (Fra Becks tid?) 

Danske indlån –     10745 
Giro-privatkonto – 60310 
Antal medlemmer – 470 
Liste med alle medlemmer udskrives 
Bilaget med ”Diverse aftaler” blev drøftet – besluttet at kasserer modtager 1000kr for sit arbejde. 
Gitte har opdateret bilaget 
Gavelisten bevares 
I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder - alle udgifter dækkes. 

   
3 Sankt Hans – Højtalere/bestilling af musik (og TELT-opstilling) 
  Bålet opbygges fredag den 21. juni 

Bålet tændes kl 21 
Gitte har lejet 2 højtalere og mikrofon 
Gitte har kontakt til musikken (og sang) – de vil vende tilbage senere, om de kan optræde 
Per Egebart kontaktes af Vivi – Per/Vivi meddeler opstillingstidspunkt – snobrødspinde afrenses 
inden brug – snobrødsdej (Ole rører en portion) 
Sangene trykkes 200stk (Ole) Midsommersang og Hvidbjergsangen (Vejle Fjordsangen?) 

   
4 Hvidbjergbøgerne – status på genoptryk (Gitte) – økonomi vedr. bøger (Henning) 
  Grundejerforeningen har tegnet sig for 100 sæt ekstra af bøgerne, som kan sælges når de første fælles 

200 sæt er solgt. 
Bøgerne sælges til generalforsamlingen og bliver derefter først sat til salg i forbindelse Gårslev 
Kulturklubs efterårsudstilling (der handler om Hvidbjergmalerne) – bøger kan forhåndsreserveres på 
nettet ved Henning. 

   
5 Aktiviteter 2013: 
 a Tidspunkt for ”børneaktivitet” er 7/7 - Gitte’s piger vil hjælpe med til at arrangere (Susanne og Gitte 

deltager) – Forslagsstilleren (fra generalforsamlingen 2012) kontaktes. – varighed 2-3 timer. 
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 b Sct Hans – båltaler Søren Peschardt. 
   
 c Advokat som dirigent til generalforsamling (Carsten) 

(Gert Eg – Advokat – har accepteret at være dirigent) – dagsorden og vedtægter fremsendes til 
dirigenten inden generalforsamling. 

   
 d Naturvandring 8. juni rundt i Mørkholt 

(Vivi har opsat indbydelser – det koster 450 kr. + lidt vin til Steen Hedrup) 
Næste naturvandring er planlagt til 31.08 kl. 13.00, med et andet emne  

   
6  Fortælleaften – i forbindelse med generalforsamling (Vivi) 

Det blev drøftet og besluttet at fortælleaftenen afholdes sammen med en syng-med-aften på 
Sognegården i Gårslev, engang i september måned (fx 12 sep.) 
Jørn Olesen holder foredrag og vil fortælle om Rands Fjord området. 

   
7  Generalforsamling 2013 – 25.07.2013 – Smørrebrød – prøvespises hos Carsten d.d. 

Der inviteres 2 politikkere til generalforsamlingen – Gitte sender invitation 
   
8  Eventuelt  
   
9  Næste møde 10. september  

 
 
  
 

 
 


