
 

Referat fra bestyrelsesmøde i LOB den 29. august kl. 19. 

Mødet blev afholdt hos Jette 

Deltager: Susanne, Jacob, Ragna, Niels, Jette, Tine, Henrik, Annelise, John 

Afbud: Morten 

Referent: John Møller Klausen 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 29. august 

Susanne har snakket med Henrik angående, at få fældet de døde træer på 

legepladsen. Det vil han gerne, når han fik tid. 

Referat godkendt. 

 

2. Evaluering af Sankt Hans. 

Vi var heldige med vejret. Teltet holdt, trods lidt vind, vi er tilfredse! 

Der var 77 voksne og 18 børn. Det gav et overskud på 9049,13 kr. 

Vi mangler bænke i forhold til borde, så vi har besluttet, at købe 5 bænke. 

(Susanne) 

Der var for mange brød der blev smidt ud. Så næste år skal vi ikke købe så 

mange, og måske skal vi skære dem over. 

Vi skal huske at få Ragna's indkøbslister, når hun træder ud af bestyrelsen. 

Jørgen Kappel Hansen vil gerne holde båltalen næste år. 

Rør fra det gamle telt smides ud. Susanne kører dem op i Jacob's 

metalcontainer. 

 

 

 

 

 



 

3. Evaluering af havebesøget d. 15 august.  

Vi besøgte Lise og Erik Sørensen's have. Det var en smuk og frodig have, hvor 

der var mange rum, fyldt med spændende detaljer og kreative løsninger. 

Vi nød den medbragte kaffe i haven efter rundvisningen, og det var svært, at 

tage sig sammen, til at tage hjem pga. det fine vejr og den dejlige stemning. 

30 deltager. 

 

4. Shelter. 

Vi var forbi vores nye shelter på legepladsen. 

Vi kunne konstaterer, at bordet er tungt, og vi vurderede at børn måske 

kunne komme i klemme under nedsænkning af bordet. Vi undersøger ved 

leverandøren, om der findes noget der kan bremse nedsænkningen evt. en 

gas dæmper. Vi vil også gerne have deres råd til 

vedligeholdelse/fugtbehandling af træet. (Tine) 

Vi besluttede at flytte bålpladsen hen foran shelteret. Tine har fået et par 

tilbud hjem på forskellige løsninger, priser fra 18.000 til 24.000 kr. Hun prøver 

at spørge nogle lokale, og sender mail rundt, når hun har tilbud, så vi kan 

træffe en beslutning. 

Rundt om bålpladsen skal der jævnes ud og lægger fliser ud til siddestenene, 

og ellers sås græs for nem vedligeholdelse. 

Susanne siger, at vi ikke må tage leje af kommunens shelter. 

Jette ser på skiltet, om det skal revideres? Og tager en snak med Henrik 

omkring det praktiske ift. betaling for træ, overnatning. Tages med til næste 

møde. 

Vi kunne se, at legepladsen trænger til endnu en overhaling. Så vi har 

besluttet, at give den en tur mere. Legepladsudvalget prøver at finder en dag 

hvor vi kan mødes. Jakob bliver tovholder. 

 

 

 



 

5. Naturens dag d. 11. september.  

Sammen med naturvejleder Finn Lillethorup fra "økolariet" går vi en tur på 

sporet ved Nørskovgård. (Enemærkevej 15, Nørskov, 7323 Give). 

Vi mødes, hvor sporet begynder i krydset mellem Enemærkevej og 

Fjordhestevej. Her er mulighed for at parkere på brakmarken. 

Sporet er 3,5 km langt og går rundt om Nørskovgård. Undervejs kommer man 

igennem et varieret landskab med marker, folde, skov, bæk og å. 

Stykket langs engen er en del af en kommunal sti. 

Efter turen byder Borgerforeningen på en øl/sodavand. 

Susanne sørger for vin gave, samt øl og vand. 

Susanne laver indbydelse til Morten.  

 

6. Planlægning af Høstfest d. 24. september. 

Musik + forsamlingshus er booket. 

Mad, klassisk menu fra Filskov kro. 

Pris, som sidste år 275 kr. Pris for drikkevarer, som de sidste 6 år. 

Tilmelding til Susanne senest onsdag d. 14. september. Hvis der er under 50 

tilmeldte aflyser vi arrangementet. Under 60, betaler bestyrelsen selv. 

Annelise bager småkager. 

Morten står for drikkevarer, øl, vand, vin og portvin. 

Rengøring inden bordopstilling. (Alle) 

Bordopstilling, fredag d. 23. september kl. 19.00. (Alle) 

Borddækning og pyntning: Ragna spørger Anna, og hvis ikke, pynter Ragna, 

Jette og Annelise kl. 19.00. 

Ragna og Jette handler ind. (Husk kaffe til d. 4. oktober) 

 



 

7. Foredrag med "Familie på farten" d. 4. oktober. 

Bordopstilling kl. 17.00. (Alle) 

Man kan købe øl, vand og vin. Der serveres kaffe med hjemmebag. (Ragna og 

Susanne bager). 

Susanne sender flyer til Morten, så han kan sende den med ud sammen med 

indbydelsen. Sidste tilmelding fredag d. 30. september. Tilmelding til Susanne. 

Pris 75 kr. 

 

8. Nyt fra udvalg og ansvarsområder. 

Susanne havde deltaget i et møde i forsamlingshusudvalget som hun fortalte 

om. 

Henrik skaffer en ny flagholder, der mangler en ud for Birgit. 

 

9. Næste møde. 

Fredag d. 7. oktober kl. 19.00, hos Henrik. 

 

10.  Eventuelt 

Annelise foreslog, at besøge "Vejle Ressourcecenter" som virksomhedsbesøg. 

Jette foreslog "Løveparken". 

John foreslog, at vi kiggede på vedtægterne. Jette, Annelise, Henrik og John 

laver et oplæg til næste møde. 

 


