Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum 8. april 2020
Mødet afholdt via Google Hangouts. Deltagere: Else, Karen, Jesper, Nanna, Ove, Bjarne og Gitte
Refsgaard Andersen
1. Valg af referent og ordstyrer: Bjarne referent, Jesper ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden og referat (referat tidligere godkendt via mail): Godkendt
3. Gitte Refsgaard Andersen er inviteret med til starten af møde for at drøfte seneste nyt om
lægepraksis i Hjortshøj: Kort opsummering af planerne fra Gitte: Hun har købt
ydernummeret og arbejder nu på at købe en bygning i Hjortshøj, hvor der ud over
lægepraksis vil kunne være 8-10 kontorpladser fx til selvstændige. En lægepraksis har 1700
pladser; vi må gerne melde ud, at der skal være en del, der vil skifte læge, for at det kan
lade sig gøre. Der er desuden planer om, at også en psykolog skal have plads i huset.
Fællesrådet giver sin støtte til projektet ift. kommunen, hvilket Gitte kan oplyse dem om,
men afventer ellers nyt om projektet, før vi gør mere.
4. Opsamling på punkter fra det seneste møde/referatet, herunder udsættelse af workshop
og generalforsamling:
o Nanna har fået koder m.v. fra Kurt og overtager/bidrager gradvist til den digitale
kommunikation fra fællesrådet.
o Generalforsamlingen er udskudt pga. tiltagene mod Covid-19, hvilket er meldt ud
de relevante steder. Vi håber, at den kan afholdes inden sommerferien, men finder
næppe dette sandsynligt. Alternativt sammen med den ligeledes udsatte workshop
om helhedsplanen, som efter aftale med Suzanne Eben Ditlevsen afholdes
medio/ultimo august eller snarest derefter, hvis det er muligt.
5. Belysningsprojekt på Skolebroen, jf. mails fra Thomas Mee: Vi anbefaler løsningen med lys
i gelænderet/ned på selve stien (a la Cykelslangen i Kbh.). Vi foreslår derudover en form for
poll i byen, fx via Facebook, hvor folk kan stemme forslagene. Bjarne skriver til Thomas
Mee om visualiseringer og kort beskrivelse af dem.
6. Dato for næste møde: 10. juni kl. 19.00 på Google Hangouts. Hvis der er nyt om belysning
på broen inden, så tager vi det på mail eller arrangerer et videomøde.
7. Evt.

