Referat af bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 2. juli 2020
Til stede: Else, Ove, Karen og Bjarne. Afbud fra Jesper og Nanna.
1. Valg af referent:
• Bjarne
2. Godkendelse af dagsorden samt referat af generalforsamlingen:
• Dagsorden godkendt, referatet godkendt.
3. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand:
• Bjarne fortsætter som formand. Karen overtager gradvist kassererposten efter Kurt,
hvilket de aftaler i årets løb.
4. Forberedelse af årsmødet (forslag til dato: 20. august):
• Vi arbejder videre med 20. august, som meldes ud til redaktionen på bladet samt de
andre relevante personer snarest (Bjarne inviterer).
• Kurt har tilbudt at lægge hus til.
• Mad fx Lisager eller Madkompagniet? Vi undersøger, hvad vi foretrækker, og
bestiller senere.
5. Forberedelse af workshop med kommunen:
• Forslag til dato fra Sine: 17. september på skolen. Det meldes ud efter ferien, når
det er bekræftet.
• Sine/Suzanne sender i starten af august oplæg til indkaldelse med emner og en
præcisering af, hvad hensigten med helhedsplanen er.
• Oplandsudvalget kommer til Hjortshøj 8. september – det er oplagt at tænke de to
tiltag sammen, hvilket Sine er blevet gjort opmærksom på.
6. Henvendelse fra Østergårdsgruppen ang. evt. ansøgning til Her-bor-vil-puljen:
• Det lyder noget ukonkret, så måske bedre at vente til der dels er et
gennemarbejdet projekt, dels er klarhed over brugsret m.v.
• Karen spørger, hvordan folkene i Spørring de har fundet deres projekt.
7. Bestyrelsens adresser m.v. samt legitimation sendes til banken:
• Else, Ove og Jesper skriver adresse m.v. på arket fra banken og sender selv
legitimation (foto af pas/kørekort + sygesikringsbevis) via link til bankens
krypterede mailboks.
8. Dato for næste møde:
• Hvis ikke der kommer noget vigtigt op, så inden årsmødet d. 20. august kl. 17.00
hos Karen.
9. Evt.
• Forslag til, hvornår vi vil prøve at arrangere en tur til Spørring? Slutningen af
august? Karen undersøger det.

