
Referat af Bestyrelsesmøde 03-01-2022 

 
Deltagere: Lars, Birgitte, Klaus, Jonna, Martha, Hanne og Maibritt Afbud: Torben 

 
1. Opfølgning på referat: Der blev ikke nogen Coronastøtte for indsatsen. 

Tændstikmænd gennembyen er ikke opgivet. Lampe over Billardbordet er på plads. 

 
2. Der er i dag 43 betalende medlemmer af Bylauget, kassereren opfordrer alle til at 

tjekke om den er misset…. Omsætning i årets løb samles på en konto, og ikke som 

til nu på 3 konti. 
 

3. Bylauget har modtaget 21.000 kr. i sponsorat, dertil kommer 20.000 kr. som støtte 

til forsamlingshuse under Corona fra Norddjurs Kommune, og den øvrige 
omsætning siden har været 10.000 kr., så alt i alt går det lidt endnu   

 

4. Nyt fra formanden – sponsoratet på 21.000 må ikke indgå i den daglige drift, men 
skal bruges til et særligt formål, formandens oplæg er at vi kan overveje at bruge 
pengene til at etablerer de planlagte, eller nogle af de planlagte pladser omkring 

søen, vi har jo allerede rammerne til bænkene. En anden mulighed kan være 
renovering og forskønnelse af udhuset ved fælleshuset. 

 

5. Næste møde i bestyrelsen vil have Sommerby som tema, vi forventer at det i år 
bliver muligt at afholde Sommerby marked uden restriktioner. Vi skal have kigget 
på inddeling af pladsen, der er nye regler fra beredskabet, derfor bliver det 

nødvendigvis en anden inddeling, vi har snakket om at det måske er en idé at lave 
en afdeling for eksempel for kunsthåndværk. Vi snakkede om at det måske ville 
være fint at lave et teknisk team. Derudover vil det være fint med indput fra andre 

med gode ideer. 
 

6. Der er kommet nye billeder i fælleshuset og vi vil forsøge at lave en fernisering 

allerede i januar efter Corona nedlukningen afsluttes. Derudover pønser bestyrelsen 
på at lave en aften med billeder fra en spændende rejse, herom mere senere   

 

7. Næste møde 07-02-2022 kl. 18.15 
 
Referent: Klaus 


