
Mandag d. 17. August kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokale 1 
 
 
Deltagere: 
Elkjær Hal-&Multihus Søren Broch 
GLIF  Henning Sørensen 
Ringive Sogns Jagtforening Michael Æbelø (afbud) 
GLOOB  Knud Sand 
Menighedsrådet Thyra Vindbjerg 
Elkjær klubben Grethe Pedersen & Margit Gunderlund 
Støtteforening  Niels Chr. Jensen  
Erhverv   Viggo Nørtoft 
Koordinator  Irene Hundebøl 
 
 
 Ansvar 

� Fælles hjemmeside 

� Jørgen Sørensen har påtaget sig opgaven med en fælles hjemmeside med dertil 

hørende kalender. 

� Knud & Henning tager et møde med Jørgen og fremlægger et udkast på næste 

møde. 
 

 
 
 
 
Knud indkalder 

� Fælles spisning 25 september 

� Irene laver udkast til opslag og annonce. Borgerforeningen vil hustandsomdele 

invitationer når de sælger medlemskort – der kommer også opslag ved den gl. 

købmand og i hallen, samt en annonce i Give Avisen. 

� Der serveres Dansk Bøf m. tilbehør til følgende priser 

65 kr for voksne 

40 kr for børn u. 10 år 

børn u. 3 år gratis 

tilmelding til Elsebeth eller Irene 

� Praktiske opgaver: 

      Opstilling af borde: Søren og Knud 

      Borddækning: Grethe og Margit 

� De enkelte foreninger afgør selv hvorvidt de vil præsentere deres aktiviteter. 

GLIF sørger for aktiviteter i hallen. 

� Der blev diskuteret hvordan vi får flest mulige borgere med, og ikke mindst 

tilflyttere – alle må gerne gøre en god reklame for arrangementet. 

 

 
 
Irene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Områdets velkomstfolder 

� Velkomstfolderen skal revideres, og de enkelte foreninger bedes gennemgå 

deres sider og have evt. ændring/tilføjelser med til næste møde. Se fordelingen 

på vedhæftet oversigt. 

� Knud afleverer et eksemplar til Viggo. 

 

 

� Forslag fra sportsfesten 

� Følgende blev foreslået af Heidi (Stilbjerg Sande 4) 

      Krolfbane  

      Ludoturnering med dræberbrik (indslag v. sportsfest el.lign) 

� Følgende blev foreslået af Vibeke Mai Andersen (Lyngparken) 

      Sandkasse fyldt med penge eller karameller 

 
 
 
 
 
 
 
 



      Bowling: fyldte dåser som kegler – frossen kylling som kugle. Banen              er 

sort plastiksække med sæbevand på. 

 

� Der blev diskuteret sportsfest contra sommerfest med involvering af alle 

foreninger. Henning tager det med på GLIF’s næste bestyrelsesmøde og 

kommer med en melding om hvad de har besluttet.  

 

 
 
 
 
 
Henning 

� Fællesmøde i Thyregod 

� Der er fællesmøde i Thyregod for alle lokalråd i Vejle Kommune tirsdag d. 20. 

oktober – sæt x i kalenderen. Knud giver en melding når han får endelig 

invitation 

 

 
Knud  

� Landsbykonference 

� Irene havde på vegne af foreningerne søgt kommunen om afholdelse af 

Landsbykonferencen 2010.  

� Vi fik afslag med en begrundelse at i valgåret vil det fremover blive afholdt i 

Vingsted, men vi vil blive bedt om at komme med input. 

 

 

� Fællesområdet i Langelund 

� Kommunen har afsat 100.000 kr til erhvervelse samt indretning af det grønne 

område overfor Hans Greve i Langelund. GLOOB efterlyser gode ideer og meget 

gerne inden næste møde. 

� Følgende er foreslået: 

� Grillhytte 

� Shelters med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen 

 

� Der vil blive etableret gangstier langs åen fra Grønbjerg til Langelund.  

 

 
Forslag sendes 
evt. til Knud  

� Eventuelt 

� Støtteforeningen fortalte om deres ideer med at investere penge i en aktivitet 

frem for at lave ”løbende aktivitetere”. De har været ude at se på Fodboldgolf 

bane, En sådan bane vil kunne lejes ud. 

 

 

 

 

Er der kommentarer til referatet – forslag til en dagsorden hører jeg meget gerne fra Jer 

 

Næste møde er TORSDAG d. 5. november 2009 


