
Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyforum d. 20. september 2022 kl. 20.00 
 
Til stede: Else, Jorun og Bjarne 
 

1. Valg af referent: Bjarne 
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde: Begge godkendte 
3. Nyt siden sidst/punkter til opfølgning fra sidste møde: 

• Nyt om helhedsplanen: Ikke noget nyt. Bjarne kontakter Per Lüchtemeier snarest 
for at høre, hvor sagen står. 

• Nyt om Østergårdshaven/byparken: Der var arbejdsdag søndag d. 11. sept. 
Foreningen bag projektet har sendt forslag til brug af stedet til Per Lüchtemeier. De 
kan evt. søge Her gror vi-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk) Vi skal aftale 
et fælles møde mellem LF og foreningens bestyrelse, så vi kan koordinere tilgange 
og tiltag. 

• Nyt om henvendelse til transportministeren ang. nedsættelse af hastighed på 
Djurslandsmotorvejen: Vi har sendt Gunnars udkast til de andre fællesråd, der 
grænser op til motorvejen. Der er kommet svar fra Lystrup og Skødstrup: Skødstrup 
skriver gerne under, Lystrup har repræsentantskabsmøde d. 21. sept., hvor de vil 
tage det op. Bjarne takker derpå for tilbagemeldingerne og rykker for evt. flere svar 
med en kort svarfrist. Vi venter derpå ca. en uge og sender så et revideret brev 
rundt og derpå til transportministeren.  

• Cykelsti: Ikke noget nyt. Bjarne skriver til Rikke Gade fra fællesrådet i Gl. Egå, 
vedhæftet det forslag, vi i sin tid sendte til kommunen, og hører desuden 
kommunen om nyt. 

• Digitale tiltag: Ikke noget nyt. 

• Nyt om evt. etablering af solcelleanlæg langs motorvejen mellem Mejbyvej og 
Virupvej: Else spørger Gunnar efter nyt. 

• Årsmøde: Redaktionen for bladet kan 13. eller 27. okt. Bjarne har endnu ikke fået 
lavet en doodle, men han spørger Ove og Steen Vester asap. Vi sigter efter 27. okt., 
så der er lidt bedre tid til at planlægge det. 

• Andet? Skal vi rykke efter slides fra mødet på Rådhuset? 
4. Besked fra banken om, at de mangler at modtage underskrevet referat fra 

generalforsamling: Vi har printet referatet og skrevet det under. Lasse Smitt var dirigent, så 
han skal også skrive under på det. Måske også Jesper. Bjarne tager sig af det. 

5. Andet? 

• Næste deadline for LF’s klumme i JP Aarhus: 21. nov. 

• Mail fra Kurt Elmstrøm ang. økonomi:  
i. Omkostningerne til trykning af bladet er steget noget. Skal der ændres på 

annoncepriserne (med risiko for, at flere melder fra), eller fastholder vi de 
lave priser? Hvor meget luft er der i fællesrådets budget? – Jorun spørger 
Karen om status. Men det må vel også være rimeligt, at annoncepriserne 
stiger, når priserne generelt stiger. Vi skal have nogle tal på det, derpå tager 
vi det op senere. 

ii. Vil Landsbyliv stadig betale for lys på byens juletræ (2-3000 kr.)? Bjarne 
spørger. 

6. Dato for næste møde: 27. okt. inden årsmødet, kl. 17. Evt. i et fælleshus. Else undersøger 
det. 

7. Evt. 
 

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-gror-vi-puljen?fbclid=IwAR0Z2ER86LcU8WV14c784qX_hnB7K8xo0OUAtnUOM1avcVfSM_pMr-l41WQ

