
Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 27. september 2020 
 
Onlinemøde – deltagere: Karen, Ove, Else og Bjarne. Afbud fra Nanna. 
 

1. Valg af referent:  
• Bjarne valgt. Men under forudsætning af, at det fremover går på skift. 

2. Godkendelse af dagsorden, referat af mødet d. 2. juli godkendt via mail 
•  Godkendt 

3. Henvendelser siden sidst 
• Henvendelse fra Henrik Hermind ang. manglende referater på landsbyportalen. 

Nanna arbejder på det, Kurt har lagt de manglende referater ud. Det er vigtigt, at 
de ligger tilgængelige på landsbyportalen. 

• Benny S. Carlsen har skrevet om manglende bump på Virupvej ifm. 
hastighedsdæmpning i Hjortshøj. De var ikke færdige med arbejdet, og der er 
efterfølgende lavet bump på Virupvej, dog ikke i svingene v. Smedebakken.  

• En journalist fra Stiften ringede forleden og spurgte til vores holdning til projektet: 
Vi er glade for, at der er blevet gjort noget ved det. 

• Vi vil dog tage forskellige dele af projektet, som vi finder problematiske, op over for 
kommunen. Vi samler op på det på næste møde. 

4. Forslag fra Ove: 1. Da workshoppen udføres digitalt og der er ret få tilmeldte deltagere bør 
workshoppen den 28/9-2020 aflyses. 2. Da workshoppen udføres digitalt og der er ret få 
tilmeldte deltagere bør workshoppen kun udføres på betingelse af, at næste fase 
udføres med et fysisk borgermøde, så der lyttes til borgerne. 

• Vi kan af gode grunde ikke aflyse en workshop, som kommunen har inviteret til. Det 
andet forslag findes i de planer, kommunen har for den videre proces. 

5. Forberedelse af workshop med kommunen d. 28. september: 
•  Deltagerne bedes forholde sig til, hvad Hjortshøjs identitet er, og hvad det gode liv 

er for folk, der bor her. Fokus for de to gruppediskussioner er Hjortshøj nu og 
fremtidens Hjortshøj 

• Vi kan evt. læste materialet fra det åbne bykontor igennem inden mødet i morgen  
• Læs også gerne lokalsamfundsbeskrivelsen igennem 
• Undersøg prognose for befolkningens udvikling i Hjortshøj – passer det? 

6. Evt. skift af bank pga. Danske Banks amoralske adfærd ifm. hvidvask etc. 
•  Vi enige om at skifte bank og samle det i én, fx Sparkassen Kronjylland.  

7. Det udsatte årsmøde – udsættes på ubestemt tid? 
• Vi er enige om, at sådan må det desværre være lige nu. 

8. Dato for næste møde: 
•  Forslag: onsdag d. 7. okt. Kl. 20.00 på Meet? 

9. Evt. 
• Ove: Der skal gøres noget ved brombærkrat ved æblehuset. Kunne 

Østergårdsgruppen fx indkalde til en arbejdsdag? Ove spørger gruppen, lægger det 
ud på Facebook. 

• Karen: Har forsøgt at få fat i folkene bag det grønne mødested i Spørring. Har vi lyst 
til at tage til den slags arrangementer, mens corona er i udbrud? Det er udendørs, 
så det kan vel godt forsvares. Karen arbejder videre med det. 


