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Deltagere: Betina Boye Jensen, Irene Hansen, Tom Thomsen, Thyra Vindbjerg, Susi Lang og Anni Sørensen. 
Fraværende: Tommy, Grethe, Peter 

1) Ny tilflyttere 
a. Velkomstmappen skal opdateres. (Se vedhæftede fil.)   

 
b. Vi har 2 steder, Hovedgaden 38 & 39, som er tilflyttet her i sommerferien, de har endnu 

ikke modtaget velkomstmappen. 
Ad 1.a Alle foreninger opdaterer deres info (tekst med i mødeindkaldelsen som vedhæftet fil) FRIST til 13. 
oktober. 
Ad1.b Hovedgaden 32 besøges af Betina med velkomstpakken. Hovedgaden 38 undersøges om vi har 
besøgt ( Irene undersøger). 
 

2) Evaluering af sommerfesten. 
 ad 2. Sommerfestudvalget (Sanne, Tina, Bent Ivan, Bo, Vibeke og Irene Hansen) klar til næste år. 
           Obs. næste år. Arrangementer spredes mere, tilmelding til brunch gøres lettere for Kirsten.  Der 
omdeles 300 stk programmer (alle havde ikke modtaget et program på landet) 

 

3) Evaluering af Naturens dag. 
Ad 2. Sti-gruppen (Irene Hundebøl, Anni, Allan, Jes, Margrethe og Margit Klausen) klar til næste år.  

 

4) Energidag 
a. Hvor langt er vi i planlægningen? 

              Ad 4 Tom fortalte jf. Glinfos nyhedsmail. Borgerforeningen tovholder. 
 

5) Fællesspisning 
a. Spisning/mad 

 
b. Annonce 

 
c. Tilmelding 

Ad 5. Borgerforeningen sørger for opstilling af borde 

          Elkjærklubben sørger for borddækning 

          Irene bestiller mad, annonce i Give avis i uge 42 samt betaling ved indgangen. 

          Betina taler om tilmelding med Kirsten, disneysjov samt ekstraordinær udsendelse af 

nyhedsbrev. 

           

6) Støtteforeningen 
Ad 6. Skytteforeningen havde søgt. Modtog fulde ansøgte beløb på 1517,95kr. De gøres 
opmærksom på at de modtager fulde beløb da det normalt kun er halvdelen. Men de har ikke 
tidligere søg og beløbet er beskedent. 
Siden sidste møde har projekt multibanen søgt om 98510 kr. som er udbetalt til dem jf. mail 11. 
august sendt af formand Betina Boye Jensen. 

 
 
 

7) Bordet rundt 
a. Fra Lokalrådet  
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i. Facebook 
ii. Glinfo.dk 

iii. Teknik & miljø 
iv. Hvem står for hvad, Lokalrådet-oversigt-arrangementer? (Se vedhæftede fil) kom 

gerne med rettelser/tilføjelser. 
             Ad. 7. Hallen, Glif, Menighedsrådet og Borgerforeningen fortalte hvad der skete i deres forening jf. 
Glinfos nyhedsmail september. 
             Lokalrådet. Facebook er ændret til en åben gruppe. 
             Glinfo (Lokalrådets side) rettes ajour. (Irene Hansen) 
             Betina havde været til møde med teknik og miljø. Her forespurgt på henvendelse om støjende 
vejbelægning på Bredsten landevej. Afventer svar. Lokalrådet har besluttet at de godt vil være kontakt samt 
være medunderskriver på en evt.henvendelse/klage. Men selve arbejdet er de som bor omkring vejen 
(Langelund). 
Oversigt gennemgået. 
 

8) Evt. 
Næste møde 2. dec. 
Tom ser på rækvæk/tov ved stien nede ved åen 
 

 


