
Referat af Bestyrelsesmøde 07-04-2019 

Deltagere: Lars, Maibritt. Torben, Klaus, Jonna, Martha og Hanne 

Afbud: Birgitte 

 

1 Vi har aftalt at holde fest 26/7, som afslutning på Sommerby, bestyrelsen efterlyser 

nogen til at arrangere denne aften. 

2 Det sidste efter Sommerby ryddes op i weekenden, dog skal teltet måske bruges i 

weekenden efter d. 3/8. 

3 Der er planer om at Magny Fynmbo, som lavede det originale Sommerby Logo, arbejder 

på at lave et jubilæums Logo. 

4 Byggetilladelse til teltet er sat i gang, musikken er på plads til alle Tirsdage, Jacob Jensen 

Band, 2 Fools,  Mudboots og Torben, Henrik og Signe. Der kommer måske et ekstra band 

på en af dagene. Annonceringen i bladet er på plads. Lars er i gang med at lave en aftale 

med Tonny Trifolium. Vi har fået Mobile Pay Erhverv, nummeret kommer frem 

automatisk, blot man er i nærheden �. Knud Hansen kører grillen, indkøb og 

bemanding. Der bliver ikke nogen ændringer på pladsen i 2019, men vi vil forberede 

stadeholderne på at der kommer ændringer i 2020. 

5 Hjertestarter, der er kommet en afløser til den gamle er klar igen, den skal have nyt 

batteri. Der er så lavet abonnement, så hjertestarteren fremadrettet vil blive 

vedligeholdt og batteriet skiftet rettidig. Vi skal have hjertestarteren registreret i 

hjertestarter.dk. 

6 Kunsthallen og Landsbyerne; Styregruppen har lavet en beskrivelse af byen, som 

vedhæftes dette referat, det er sendt til Viborg Kunsthal. Der er oprettet en Facebook 

side ”Kunsthallen og St.Sjørup”, hvor det er meningen der løbende ligges information op 

om projektet, alle kan søge medlemskab i gruppen, jeg har sammen med beskrivelsen 

sendt nogle billeder fra St Sjørup.   Der bliver lavet en madplan, hvor man kan tilmelde 

sig, hvis man vil lave aftensmad til kunstnerne en aften, det bliver også sådan at vi alle 

kan komme og spise med mod at betale evt. 30 kr. pr. person. Vi mangler en 

campingvogn til overnatning for en af kunstnerne. 

7 Det er planen at vi / Alex skal overtage ”Story to go”, der arbejdes fortsat på at få 

rettigheden på plads. 

8 Det er en succes med Bordtennis onsdag aften i fælleshuset, bestyrelsen har bevilget 

indkøb af 2 borde. 

9 Der mangler plads i lagerrummet i fælleshuset, der skal ryddes op nu i foråret, højtalerne 

kan vi i hvert fald undvære, så de kan videregives til grejbanken i Rougsø Fællesråd �. 

10 Besøget på Næsgård i Sundet, er udsat til efteråret, John vender tilbage med en dato. 

11 Der er rygter om at Norddjurs Kommune ikke længere vil påtage sig at klippe græsset 

omkring søen, vi skal have fundet en løsning med nogle frivillige, evt. således at arealet 

deles op i nogle felter som så klippes af personer som allerede har en klipper. Lars vil 

arbejde på Bylauget overtager rettighederne til byjorden, som kommunen i øjeblikket 

påberåber sig ejendomsretten til. 


