
Bestyrelsesmøde 09.11.10 

  

Tilstede:         alle fra bestyrelsen: Henning, Lone, Torben, Anni og Jette 

                             2 suppleanter: Morten og Winnie (sidstnævnte valgtes til referent) 

  

1.       godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2010. 

Blev godkendt uden tilføjelser. 

  
2.       konstituering af bestyrelsen – udpegning af formand, kasserer og sekretær 

Formand :      Henning 

Kasserer:       Lone 

Sekretær:       Winnie 

  
3.       planlægning af julearrangement 28.11.2010 

Vores julearrangement kan ikke gennemføres som sædvanligt, da der på samme dag er planlagt 
børnegudstjeneste kl. 16. Vi ændrer vores forløb således, at festen starter kl. 15 i Menighedshuset 
med gløgg, varm chokolade, kaffe og æbleskiver, og øl og vand til salg.  Kl. 16 er der så 
børnegudstjeneste i Kirken, og derefter ca. kl. 17 henter julemanden børnene uden for 
kirkegårdsporten og anfører fakkeltoget til juletræet, som skal tændes. Derefter danses om træet, 
og julemanden deler godteposer ud til børnene. 

 Pris kr. 20 for voksne, børn gratis. 

Indkøb: Anni og Lone, som overvejer om det skal være hjemmelavet gløgg.  Der skal købes rigeligt 
slik – det overskydende kan gemmes til fastelavn. 

Lyskæder  (indendørs)        findes i Menighedshuset fra sidste år (Winnie lod dem ligge sidste år) 
Husk lige forlængerledninger 

Julesanghefter:                   Jette 

Julemand:                           Henning 

Juletræsstrøm:                    Henning tjekker med Marianne, nabo til jule træet, om elforsyning. 

Kabetromle/lysopsætning:Torben 

Lyskæde og stjerne:           Henning 

Fremmøde af bestyrelsesmedlemmer kl. 13.30 



4.       Evt. : 
-           Hjertestarter:  muligheden for anskaffelse af en sådan vil blive undersøgt til næste 

gang  hos Trygfonden:  Jette? 

-           Kirkestien:  Morten følger op og undersøger  sagen. Herunder om diverse stinet.  Der 
kan findes mere materiale hos Lokalhistorisk arkiv i Lejre og på nettet. 

-           Næste festarrangement:  bliver Fastelavnsfesten 06.03.11 

  

Næste bestyrelsesmøde:  tirsdag 25.01.11 kl. 19.00 hos Anni 

Referat af Generalforsamling 2010 
  
Referat af: 
  

Generalforsamling 
tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30 

  
  
  

1.       Velkomst ved formanden og valg af dirigent 
  
Ole Snitker blev valgt med applaus og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
  

2.       Valg af referent 
  
Joacim K. Poulsen blev valgt med applaus. 
  

3.       Formandens beretning 
  
Ærede medlemmer af Herslev Bylaug 
  
Endnu et år er gået og det er tid til at redegøre for bestyrelsens virke i det forgangne år. 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder og en række arbejdsgruppemøder i perioden, hvilket er 
mere end en fordobling i forhold til året forinden. Overskrifterne på møderne har i sin væsentlighed 
har været planlægning af de traditionelle sociale aktiviteter, som Bylauget jo gennem en årrække 
har for vane at afholde, men der har også været drøftet og behandlet andre ting af mere dagligdags 
problemstillinger på forskellige felter. 
  
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2009 konstituerede bestyrelsen sig, 
hvilket ikke gav anledning til den store rokade. Vi kunne sige velkommen til Anni, som fuldgyldigt 
medlem af bestyrelsen og Winnie som ny suppleant. 
  
Bestyrelsen var således igen klar til at kaste sig over opgaverne og den første blev jo afholdelse af 
julearrangementet, hvor der vanen tro blev serveret gløgg og æbleskiver her i Menighedshuset og 
med efterfølgende sang og dans omkring juletræet. Der var et overraskende stort fremmøde både til 
gløgg og æbleskiverne, men også til dans om juletræet. Det lykkedes dog at give alle mindre børn 
en godtepose. Vi måtte dog lave 3 nødposer til 3 håbefulde unge, som stod med store øjne og 
kikkede julemanden dybt i øjnene. Årsagen til det overraskende store fremmøde var, at præsten 



samme dag havde fuldt hus i kirken og glædeligt her orienterede om vores arrangement, hvilket gav
det store ryk ind. Ved hurtig og effektiv indsats, med Torben som stafet til DagligBrugsen efter flere
æbleskiver, lykkedes det at bespise alle. Også alle elpærer i juletræet virkede, så vi må sige at det 
var et vellykket arrangement. Tak igen til smedjen for udlån af hul til juletræet og strøm til lysene 
og indkøb af træet, det kan være det var sidste gang, men mere om det senere i beretningen. 
  
Fastelavnsfesten i år måtte desværre aflyses. Bestyrelsen måtte tage denne trælse beslutning på 
baggrund af en lidt dårlig økonomi og manglende tid hos bestyrelsesmedlemmerne. Det var nok lidt
selvforskyldt, det med økonomien, idet vi glemte at lægge et girokort ind i det omdelte julebrev og 
det kunne tydelig ses på budgettet.  
Grundlovsmødet her i den gamle Præstegårdshave blev afviklet i samarbejde med Menighedsrådet, 
hvor Bylauget stod for det praktiske, opsætning af borde og stole og at sælge øl og vand mv. 
Også her var der et pænt fremmøde, dog lidt færre end året før, men der skal jo også være plads til 
sæsonudsving. Jeg fik samtidig lært hvordan man hejser et flag og binder flagknob – efter at jeg 
havde hejst flaget! Sidstnævnte gjorde, at vi måtte gå tilbage til gamle dages traditioner, hvor flaget 
blev oppe indtil alle var gået hjem. Det lykkedes trods alt at få flaget ned efterfølgende uden skade 
på det eller linen. 
  
Byfesten 2010 blev arrangeret igen af en lille trofast skare. Det er ubestridt den største opgave for 
Bylauget og bestyrelsen har da også drøftet indhold og omfang gennem de senere år. Økonomien 
var også her lidt anstrengt, så der skulle findes lidt besparelser i projektet. Det lykkedes dog at få et 
godt tilbud, der muliggjorde at vi kunne få den ”store pakkeløsning”, med jukeboks, popkorn, slush 
ice og borde og stole. Efter byfesten i 2009, hvor der ikke var hoppeborg, havde bestyrelsen 
modtaget nogle tilbagemeldinger om at det var et afsavn. Bestyrelsen kunne dog konstatere at der 
ikke i år var råd til også en hoppeborg, men heldigvis meldte en sponsor sig og hoppeborgen kunne 
bestilles. Heldigvis var Herslev Bryghus også i år med på at støtte byfesten med lidt forskelligt godt
øl. Jeg skal på bestyrelsens vegne takke Herslev Bryghus for støtten og også en tak til Herslev-
gamle-have, der sponsorerede hoppeborgen. Fremmødet til årets byfest var noget lavere end 
foregående år, hvor ca. 80 deltog. I år var der ca. 50, hvilket nok er lige i underkanten af det 
tilfredsstillende. 
  
Vi er klar over at byfesten lå i samme weekend som bådlaugets sommerfest i Herslev havn, hvilket 
jo giver en valgmulighed for nogle, hvorfor det fremover skal overvejes, om byfesten skal placeres 
på et andet tidspunkt. Bestyrelsen mener dog, at målgruppen for de to arrangementer, langt hen ad 
vejen, er forskellige, og kan derfor retfærdiggøres. 
  
Men tilbage til byfesten, hvor en lille trofast skare mødte op søndag for at pakke hele byfesten 
sammen. Det er et stort arbejde som godt kunne kalde på lidt flere hænder. Der var en enkelt 
Herslevborger, der med barnevogn var mødt op til nedpakning af telte mv. Tak for det! Desværre 
var det ikke muligt at pakke teltene ned før mandag på grund af våd teltdug. 
Bylauget kunne efter oprydningen konstatere at den lille skare af bestyrelsesmedlemmer og 
hjælpere havde været i gang i 4 dage inden alt var sat op og pakket ned og kørt væk igen. 
  
Herslev Bylaugs hjemmeside har nu kørt i godt 3 år og bestyrelsen har prøvet at oppe sig med at få 
lagt referater på hjemmesiden og orientering om kommende arrangementer. Der er ikke den store 
dialog på hjemmesiden, hverken i mail-ind-boksen eller i bytte-sælge-ting hjørnet. Måske vi i det 
kommende år skal lave en behovsundersøgelse og spørge hvad beboerne mener om hjemmesiden og
om bylauget skal fortsætte med at have en hjemmeside. Det koster godt 600 kr. om året at have den.
  
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til forskønnelse af området omkring gadekær/branddam. 
Arbejdsgruppen er indtil nu intern og er en opfølgning på tidligere udsendt brev til beboerne i 
området om at være med til at forskønne området. Arbejdsgruppen har kontaktet Lejre kommune 



med hensyn til en oprensning af gadekæret/branddammen. Kommunen har meddelt, at Lejre 
kommune har en vedligeholdelsesplan for kommunens gadekær/branddamme, men man kunne i 
øjeblikket ikke give en tidsramme for en oprensning af alger i Herslev. Kommunen har dog intet 
imod at beboerne i området selv foretager beskæring af siv, græs og lignende. Det er Winnie og 
Joacim, der er arbejdsgruppen, men andre er sikkert velkomne til at bidrage med ideer. 
Bestyrelsen har også revideret velkomstfolderen og har med held, i nogle tilfælde, hilst tilflyttere 
velkommen til byen indenfor en rimelig tid. Enkelte ejendomsmæglere er dog flinke til at underrette
Bylauget om kommende tilflyttere. Jeg vil gerne opfordre til at man giver Bylauget et praj, såfremt 
man pludselig får nye naboer eller genboer. 
  
Der har i den forgangne periode ikke været afholdt møde med Lejre kommune, der har været 
afholdt et årligt møde i 2009 hvor alle grundejerforeninger og vej- og bylaug var inviteret. Det er 
uvist om det nye byråd vil afholde lignende møder fremover. Bylauget vil dog følge dette nøje og 
kontakte kommunen for at få en status på disse møder. 
  
Kommende aktiviteter – Bylauget vil fortsat fremover arbejde med at planlægge sociale aktiviteter 
for borgerne i og omkring Herslev, men vi vil også arbejde med andre ting, som har interesse for 
beboerne i byen. 
  
Et konkret projekt, som er meget tæt på at blive virkelighed er, at Herslev får sit helt eget CO2 
neutrale og bæredygtige juletræ til glæde for alle. Træet bliver med tilladelse fra Lejre kommune 
plantet på kommunens lille hjørnegrund i krydset ved smedjen. 
Lad os håbe at projektet lykkedes gennemført inden jul så vi kan indvie træet med dans og sang 
første søndag i advent. 
  
Andre projekter ligger også og venter, nemlig overvejelser om tiltag til at nedbringe den stigende 
trafikmængde, der er gennem byen, herunder specielt tunge køretøjer. 
  
Med disse få men velvalgte ord vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse for et godt samarbejde 
og jeg håber de af os der måtte blive genvalgt, at vi kan fortsætte samarbejdet på samme gode måde.
Endelig vil jeg sige en stor tak til Joacim, der gennem 6 år har været med i bestyrelsesarbejdet. Tak 
for indsatsen og husk, at selvom du ikke er i bestyrelsen fremover, så kan du sagtens møde op til 
opsætning og også nedtagning af telte, hvis du har lyst. Og hermed er jeg nået igennem min 
beretning og vil overlade ordet til dirigenten. 
  
På bestyrelsens vegne 
Henning Maigaard 
  
  
Et medlem spurgte hvor mange børn der var til jul 
Formanden svarede, at der var ca. 53. 
  
Et medlem spurgte, om vi havde lagt mærke til skilteskoven fra Kattinge til Herslev. 
Formanden gjorde opmærksom på, at bylauget ikke var blevet hørt. Medlemmet anbefalede at 
Bylauget tog det op til mødet med kommunen, hvilket formanden bekræftede ville ske. 
  
Et medlem bemærkede, at der først var kommet rådyr efter at der var kommet skilte op. 
  
At medlem mente, at det var en god ide at beholde hjemmesiden. 
Formanden oplyste, at den tidligere legeplads blev nedlagt, da den ikke blev benyttet. En 
tilsvarende undersøgelse kunne laves for så vidt angår hjemmesiden. 
  



Medlemmet foreslog, at der blev rundsendt nyhedsmail fra hjemmesiden i forbindelse med 
opdateringer. Medlemmet anbefalede endvidere, at der blev indsamlet mailadresser fra interesserede
borgere. 
  
Formanden opfordrede til, at alle går ind på hjemmesiden og sender en mailadresse til formanden, 
så man kan blive oprettet. 
  
Et medlem mente, at det var en god ide at bevare hjemmesiden. 
  
Et medlem mente, at byfesten kunne varsles i bedre tid, samt at datoen ikke burde overlappe med 
sejlklubben. 
  
Der blev diskuteret løst og fast om byfesten kunne holdes indendørs og i præstegårdshaven i stedet 
for det nuværende arrangement. Det blev diskuteret frem og tilbage med gode forslag til hvordan 
byfesten kunne forbedres.  Det blev endvidere foreslået at afholde loppemarked sammen med 
byfesten eller åben have-arrangement i Herslev-gamle-have.dk. 
  
Det blev opfordret til, at borgere kunne byde ind til diverse løbende opgaver. 
  
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
  
  

4.       Godkendelse af regnskab 
  
Dirigenten gav ordet til kassereren der aflagde regnskab, vedlagt. 
Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede, at der var overskud af årets drift på kr. 2.125.55.
Balancen den 31.08.2010 udgjorde 7.126,23. 
  
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og med applaus. 
  

5.       Godkendelse af budget 
  
Dirigenten gav atter ordet til kassereren, der gennemgik budgettet, vedlagt. 
Anni mente, at der roligt kunne tages en 20’er i stedet for en 10’er. 
Budgettet blev godkendt. 
  
  

6.       Indkomne forslag 
  
Dirigenten bemærkede, at der ikke var indkommet nogen forslag. 
  

7.       Valg af bestyrelse 
  
Lone og Joacim er på valg. Lone modtog genvalg, Joacim modtog ikke genvalg. Tidligere suppleant
Torben modtog genvalg uden modkandidater. 
  

8.       Valg af 2 suppleanter 
  
Winnie modtog genvalg. Torben modtog ikke genvalg da han blev valgt til bestyrelsesmedlem. 
Et medlem foreslog Morten, der blev valgt med applaus. 
  

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant 



  
Jørgen Vedel blev som sædvanligt genvalgt in absentia, og Jørgen blev genvalgt som suppleant, 
begge med applaus. 
  

10.   Eventuelt 
  
Et medlem savnede en opdatering på udskiftning af gadelamper, Formanden oplyste, at det jf. 
DONG’s hjemmeside er blevet udskudt til 2011/2012. 

  
Et medlem foreslog en hjertestarter i Herslev – der kan evt. søges i Trygfonden. Der kan evt. slås 
på, at oplandet, dvs. Kattinge og Herslev Strand og Havn blev indlemmet i området der kunne have 
gavn af dette. Et medlem foreslog at den evt. kunne etableres i forbindelse med læskuret i bymidten.
Det vil blive undersøgt hvilke krav/regler der kan være i forbindelse med hjertestarter. 

  
Et medlem forespurgte om man havde undersøgt muligheden for et nyt/anderledes busskur. Det ejes
af kommunen – bylauget har forespurgt, om det kan udskiftes når der sættes nye lamper op. 
  
Der blev foreslået Sankt Hans bål som et arrangement for bylauget. 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.48. 
  
På bestyrelsens vegne 

  
Joacim K. Poulsen 
Afgående sekretær 
  
  
Vedhæftet regnskab/budget 



REGNSKAB HERSLEV BYLAUG – PERIODEN 01.09.2009 – 31.08.2010 
  
                             UDGIFTER                                                                    
INDTÆGTER                                                              
____________________________________________________________________ 
  
BIDRAG FRA BEBOERE 

-           Indbetalt via bank                                                  6.956,29 
-           Indbetalt kontant                                                   1.300,00 
-           Sponsorat til hoppeborg                                         1.000,00 

  
BANK 

-           Renter                                                                        0,26 
-           Gebyr Dankort                                                                                150,00        
-           Servicegebyrer                                                                                                     350,00 
-           Trykning af girokort                                                                         265,00        

  
KONTOR/DIVERSE 

-           Afgift til hjemmeside                                                                        655,00 
-           Gravering af pokal                                                                            218,75 
-           Trykning af Nyhedsbrev                                                                                        360,00 
-           Kontorartikler                                                                                                          

30,00                             
  
ARRANGEMENTER 
  
Ø  SOMMERFESTEN 2009 

-          9.9.2009 retur for tilbehør       125,00 
  

Ø  GENERALFORSAMLING 2009 
-           Indkøb til ostebord og øl                                                                          1.007,29 

                                                                                                              
Ø  JULEFEST 2009 

      -  Indkøb til julehygge og slikposer                                                                  1.455,20 
                                                                                                                           
                   

Ø  FASTELAVN 2009 
-            Intet arrangement i 2010 

  
Ø  GRUNDLOVSDAG 2010 

-           Salg                                                            537,00 
-           Indkøb                                                                                                       469,40 

  
Ø  BY- OG SOMMERFEST 2010 

-           Salg                                                         3.304,50 
-           Efter-salg (vin)                                           1,125,00        
-           Tilbagebetaling af depositum                      1.000,00 
-           Retur for flasker m.m.                                      59,50 
-           Leje af diverse udstyr                                                                                4.995,00 
-           Leje af stole                                                                                                812,50     
-           Diverse indkøb                                                                                          2.513,86 

  
I alt                                                                                  15.407,55                                13.282,00 
  



  
Årets overskud (14.796,80 -13.282,00 )                                                      +  2.125,55 
  
  
  
  
BALANCE pr. 31. August 2010 
  
                                                                 Aktiver                                Passiver 
________________________________________________________ 
Indestående i bank  01.09.10  4.150,73                              
Kassebeholdning                                         2.975,50 
Saldo den 31.08.2009                                                                             5.001,01 
Overskud pr. 31.08.2010                                          +      2.125,55 
Øreafrunding                                                           -              0,33 
  
Balance den 31.08.2010       7.126,23                                7.126,23 
  
  
OVERBLIK – BUDGET/REGNSKAB 2009/2010 
  
.                                                                                                                                 Budgetforslag 2009/2010                  Regnskab 2009/2010:                                   
Bidrag beboere                      Kr.  8.000                                                   Kr.  8.256 
Sponsorat                                                                                              Kr.  1.000        
Julefest                                 Kr.  1.600                                                   Kr.  1.455 
Fastelavn                              Kr.  1.000                                                   Kr.    0 
Grundlovsdag  Kr.     200                                                   Kr.            67 (indtægt) 
Byfest                                  Kr.  5.000                                                   Kr.  2.832 
Generalforsamling                  Kr.  1.200                                                   Kr.  1.007 
Bank                                    Kr.     500                                                   Kr.    765 
Kontor m.m.    Kr.  1.000                                                   Kr.  1.264 
  
Samlede Indtægter                Kr. 11.700                                                   Kr. 15.407 
Samlede Udgifter                   Kr. 14.700                                                  Kr. 
13.282                                                  

BUDGETFORSLAG 01.09.2010 – 31.08.2011 
  
                                                                                       INDTÆGTER                                 
UDGIFTER                                      
Bidrag beboere                                            Kr.  8.000 
Julefest                                                      Kr.     200                             Kr.   1.800 
Fastelavn                                                    Kr.     200                             Kr.   1.200 
Grundlovsdag                        Kr.     400                             Kr.      500 
Byfest                                                        Kr.   3.200                            Kr.   8.000 
Generalforsamling                                                                                   Kr.   1.200 
Bank (renter, gebyrer m.m.)                                               Kr.     .600                            
Gaver m.m.                                                                                            Kr.      500 
Kontor m.m.                                                                                                                                                                                                               Kr.         1.000     
  
I alt                                                                                                                                                                                 Kr. 12.000                                                                                    Kr. 14.800     
  
Driftsunderskud pr. 31.08.2011                                                                 Kr.   2.800 
  
  
  
DATO:___08. oktober 2010______ 
  
  



______________________________                               _______________________________ 
       Lone Pedersen, Kasserer                                                Jørgen Vedel, Revisor 

Referat af bestyrelsesmøde 30.03.2010 
Bestyrelsesmøde d. 30.03.2010   
Tilstede: Jette, Lone, Joachim, Henning, Anni og Winnie
Afbud: Torben    

  Referatet fra 05.11.2009 blev godkendt.     

2. Henvendelse fra fra Menighedsrådet – Grundlovsfest og forslag til taler.  Bo (kirkeværge) fra 
Menighedsrådet har kontaktet vedr. taler til Grundlovsfesten 5.6. 

Evt. forslag: Jacob (tidl. ’præstemand’) – vi overvejer yderligere. 

Hvis der afholdes et arrangement, vil Bylauget bakke op med praktiske gøremål.   

3. Meddelser fra Lejre Kommune: 

Vedr.  Affaldsordning og nabohøring. Vi sender en tak for orientering.   

4. Status på opgaver: 

    -    juletræsprojektet: 

succes med betaling og arrangementets forløb. 
    Juletræet bliver snarest fjernet. 

    Næste jul får vi måske sponsoreret et levende juletræ fra El-Kurt, Bygaden 3. Formanden er 
projektleder på  juletræsplanlægningen. 

    -     Nyhedsbrev: 

Sommerfesten afhænger af bylaugets økonomi. 
Vi er afhængige af borgernes opbakning og velvilje på den økonomiske front. 
Hvis ikke der er økonomisk dækning nok til sommerfesten, vil der komme betaling for festen 
i lighed med julefesten. 
Girokort vil snarligst blive uddelt til byens borgere, som bedes støtte op om Bylaugets 
arbejde.   

5. Økonomi: 

     Vores kasserer oplyser, at bylaugets beholdning p.t. er kr. 2146,43.   

6. Hjemmeside:   

     Opdateres snarligst af Joachim (sekretær). 

     Har vi (herunder også alle Herslev borgere) nyt til Hjemmesiden, -  det kan f.eks. handle om 
historiske 

     detaljer om Herslev -  kontakt da Joachim via hjemmesiden, direkte kontakt eller brev til 
formanden.   

7. Årets sommerfest, indhold, omfang? 

    Vi arbejder videre med sommerfesten på næste møde, satser på at den bliver til noget.   

8. Evt.: 

    - lokalhåndværkere tilbydes links på Hjemmesiden (200 kr.) og annonce i bladet (500 kr.) 

    - vi mener, at der er behov for en cykelsti fra Herslev til Herslev Strand grundet megen trafik 
og cyklende  børn. 



   - Gadekæret igen, igen: der nedsættes et udvalg til Gadekæret forskønnelse. Winnie, Joachim
o.a. int.   

9. Næste møde: Tirsdag d. 11.05. hos Joachim 

Referat af bestyrelsesmøde 5. august 2010 
  
Referat af: 
  
Bestyrelsesmøde 
torsdag den 5. august 2010 kl. 19.00 
  
Tilstede: 
Joacim 
Lone 
Henning 
Torben 
Jette 
Anni 
  
Afbud: 
Winnie 
  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.05.2010 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger  

  
2. Henvendelse fra Menighedsrådet – Grundlovsfest og det fremtidige samarbejde 

(omfang) 
Omfanget af det fremtidige samarbejde blev diskuteret. Det er tidligere blevet besluttet, at vi
blot skal være praktiske grise, i år blev det efterspurgt, at vi også sagde velkommen og 
farvel. 

  
3. Meddelelse fra Lejre Kommune 

Winnie har skrevet til Lejre Kommune vedr. Branddam. Kommunen har meddelt, at der p.t. 
ikke var planer om at gøre noget ved byernes gadekær, men man er velkommen til selv at 
foretage oprydning af siv mv, så vil Vej & Park foretage afhentning af affald efter aftale. 

  
4. Status på opgaver 

Juletræsprojektet. Kurt har meddelt, at vi får sponseret et juletræ. Torben står stand-by
med en skovl når Kurt siger, at nu er det tid. Det bliver til efteråret en gang. 

  
Nyhedsbrev. Kommer til efteråret. 

  
Gadekærsprojektet. Jf. ovenfor. 

  
5. Økonomi 

Lone meddelte, at der er et indestående på kontoen på kr. 5.577,03 pr. 30.07.10. 
Hertil kommer et par tusinde i kontantbeholdning. 

  
6. Årets sommerfest, indhold og omfang 

Det blev besluttet at afholde årets sommerfest, bl.a. med henvisning økonomien. Der var 



dog bred enighed om, at økonomien er stram og der skal kigges grundigt på udgifterne. 
  
Der blev peget på følgende til opstilling fredag og oprydning søndag. Der kan dog altid 
bruges ekstra hænder. 
  
Fredagshold: John, John, Lone, Henning, Egil, Torben, Helen, Winnie, Tom, Peter 
Søndagshold: John, John, Lone, Henning , Egil, Winnie, Tom, Peter. 
  
Følgende opgaver blev fordelt : 

  
  

1)       Lone og Anni – Snobrødspinde 
2)       Tore – Øl 
3)       Joacim og Lone – Snobrødsdej 
4)       2 bålsteder inkl. brænde – John og Jette 
5)       Kongespil – Lone og Torben 
6)       Rundbold - Lone 
7)       Kroket - Lone 
8)       Jette indkøber banko-spil 
9)       Torben lejer 10 bænksæt a 110 kr./sæt. Torben tjekker op på transport 
10)   Torben undersøger leje af hoppeborg, slush-ice, popcorn mv. og bestiller 
11)   Jette er indkøbschef på småvarer – ølglas 35 cl, ellers tjekker op med Lone. 
12)   Lone kontakter Peter ifm. Grill 
13)   Sjove indlæg…… 
14)   Polititilladelse - Henning 
15)   Henning kontakter Bo mhp. lokaliteterne og præsten mhp. lån af carport. 
16)   Lone hjemskaffer pokalen 
17)   Torben tager ca. 20 alm. havestole med… 
18)   Kul – på loftet 
19)   Joacim justerer indbydelsen og mailer til Jette. 
20)   Lone mailer billeder til Joacim 
21)   Lone og Anni deler rundt INKL. Girokort. 
22)   Torben laminerer og sætter op i busskuret og lygtepæle. 
23)   Telt sættes op fredag kl. 17.00 
24)   Lørdag mødes vi kl. 13.00 

  
7. Evt. 

Der foreligger tinglysning på fjordstien til stranden at der kun må ske færdsel til fods. 
  

8. Næste møde 
Tilgår 

  
Formanden takkede for god ro og orden. 
  
Herslev, 5. august 2010 
  
På bestyrelsens vegne 
  
Joacim K. Poulsen 
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