
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum 2. februar 2022 

 

Til stede: Else, Karen, Jorun og Bjarne 

 

1. Valg af referent: Bjarne 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 18. jan.: Begge godkendt 

3. Henvendelser siden sidst: 

• Mail 21. jan. fra Metin Lindved Aydin, RV, ang. evt. ubrugte buslommer og 

vendepladser her i området: Vi har ikke ubrugte buslommer og vendepladser, så 

Bjarnes svar til Metin er ok. 

•  Mail 24. jan. fra Mette Dyrlund Sahlertz, den nye områdeansvarlige fra Mobilitet, 

ang. et møde: Forslag til datoer: 24. februar kl. 15.30, 2. marts kl. 15.00, 16. marts 

kl. 15.00. Vi sender Jespers kort fra 2021 som oplæg – føj gerne forslag til. Vi 

spørger desuden skolebestyrelsen, om nogen derfra vil med (Bjarne spørger). 

•  Andet? Mail fra Jette Bøjesen 1. feb. med nyt fra Arbejdsgruppen for fællesrådene, 

inkl. dato for formandsmøde. Vi skal tage stilling til fem punkter ift. 

samarbejdsaftalen senest 1. marts. Vi læser op på det tager en indledende debat 

om det via mail, derpå evt. møde. 

4. Punkter til opfølgning fra sidste møde 

• Ungerådet, jf. opslag på 8530 Hjortshøj af Josephine Marquard, projektleder hos 

Frontløberne, 24. jan. ang. undersøgelse af ungekultur i Hjortshøj: Else henvender 

sig til hende og fortæller om vores forsøg på at etablere et ungeråd. Kan vi evt. 

bruge hendes erfaringer til at arbejde videre med? Evt. ift. helhedsplanen? 

• Helhedsplanen: Bjarne har talt med Per Lüchtemeier tidligere i dag. Han arbejder på 

sagen og vil gerne snart have os ind over igen. Han kommer til Hjortshøj med nogle 

andre fra kommunen d. 11. feb. om eftermiddagen: Karen, Jorun og evt. Else mødes 

med dem. Bjarne sender ham kortet over vores trafikale ønsker. Han vil desuden 

gerne have kontaktperson hos AiH: Bjarne sender ham Mikael Hermanssons 

mailadresse. Bjarne sender desuden trafikkortet samt forslag om at få de unge 

involveret. 

• Andet?  

i. Landsbyforums digitale opgaver. Jorun vil gerne kigge på det, Bjarne ditto. Vi 

får Jesper eller Kurt til at sætte os ind i sagerne. Bjarne spørger dem. 

ii. Else deltog i seminar om naturbaserede løsninger. 

5. Planlægning af generalforsamling 2022: Forslag til dato: 21. april kl. 19.30 evt. med 

borgermøde om helhedsplanen som optakt? Alternativt 20., 27. eller 28. april. I 

Sognegården. Bjarne aftaler det med Kurt. Hvem er på valg? Hvem ønsker at genopstille? 

Jorun vil gerne stille op, men vi skal også lede efter andre interesserede. 



6. Emner til bladet (deadline 15. feb.): Vi skal have dato m.v. for generalforsamlingen i. Nyt 

fra fællesrådet. Nyt om helhedsplanen? Opsamling på borgermødet før jul/tankerne bag 

det? 

7. Dato for næste møde: 23. februar kl. 20 hos Jorun. 

8. Evt. 

 


