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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
Dato 21. august 2019, kl 19.00 
  
Deltagere 
 
 
 
Afbud 

Birgit Sørensen, Claus Balsby, Chris F. Nørager, Jan F. Bentsen, 
Jens Erik Andersen, Jimmi Kristensen, Lotte Ebdrup, Vibeke 
Svensen,  
 
Tanja Buchreitz, Kim Andersen 

Referent Jimmi Kristensen 
 

Dagsorden 
Emne Indhold Hvem 

1  Dagsorden Dagsorden blev godkendt JFB  
2 Sidste møde Opfølgning på referat af sidste møde vedr. Punkter som ikke indgår 

i pkt. 3 
 
Der er blevet undersøgt og svaret på spørgsmål omkring kontingent 
til grundejerforeninger i området. 
 
Rågeregulering i Kobbelskoven følger kommunens tilladelser. Der er 
dog et skovstykke der er privatejet, hvor der ikke må reguleres. 
 
Spørgsmål og ønsker omkring belysning på stisystemer er vendt 
med kommunen. Det er en privat sti, så der skal aftales nærmere 
med Alfabo. 

JFB 

3  Status og input fra 
interesseområder 

a) Kirken 
110-120 konfirmander ellers en stille tid. Forholdsvis mange 
begravelser. Der er ansat en ny præst. Velkomstreception 1/9. 

b) Fritid 
Intet at berette. Der er møde med NBSIF inden længe om evt. 
udvidelse af fritidsklubben. 

c) Erhvervsliv 
Intet at berette. 

d) Lejere 
Der bygges 120 nye lejeboliger i Drejens.  

e) Skolen 
Der arbejdes stadig på projektet omkring udearealet ved 
skolen. Der er behov for yderligere fondssøgning. Den tidligere 
bevilgede bænk er dog sikret. 
 
Skolens økonomi er hårdt ramt af stigende elevtal samtidig 
med krav om besparelser. Lokalrådet kontakter formanden for 
skolebestyrelsen, for at se om der er noget lokalrådet kan 
bidrage med ift. udvikling og forbedring af vilkår for skolen. 

f) Grundejere 
Intet at berette. 

g) Tværgående interesser 
Intet at berette 

h) Institutioner 
Intet at berette 

Resp. 
Ansv.  



 

Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd               
_______________________________________________________ 
 

    2 

4 Opsamling på 
projekter/opgaver 

Gennemgang af ”oversigt på projekter/opgaver” ikke 
behandlet under pkt. 3 

JK 

5 Økonomi Lokalrådets saldo = 338,50 kr. 
 

Chris 

6 Facebook Aktuelt 704 medlemmer på siden Chris 
7 Nærdemokratimøde Orientering om møde med nærdemokratiudvalget den 8/5-19 

 
Mødet var mest et ”hilse-på-møde” fra kommunens side. Der var 
indlagt en gåtur omkring skolebakken for at besigtige cykel- og 
trafikforhold på strækningen. 

 

8 Trampestier Indvielsen og hvad sker nu? 
 
Kommunen har ansvaret for stien. Det er en trampesti, som skal 
holdes nede ved alm. Færdsel. Der opleves problemer med 
brændælder, der forhindre alm. færdsel. Lokalrådet giver beskeden 
videre til kommunen. 

 LE/JK 

9 Badebroen Vibeke rapporterer om støj fra broens gæster (se mail) 
 
Skolen har sendt opfordringsbrev ud til alle forældre omkring de 
unges brug af området ved badebroen. Der er opsat skiltning. 
Politiet og SSP er ind over problemet. 
 
Det har alt sammen hjulpet lidt, men der er stadig udfordringer. 
 
Der er indkaldt til møde 26/8 kl. 16-18 på skolen om udfordringer. 
(lokalrådet deltager i mødet med 2 personer – Claus & Vibeke) 

VS 

10 Klima historisk center Ide om oprettelse af klimahistorisk center (se mail) 
 
Mail med ønsker og idéer gennemgået. Et spændende projekt, men 
det vurderes at ligge uden for lokalrådets rammer. Det undersøges 
hvor projektet evt. vil skulle videregives til. 

 VS 

11 Solceller Der er kommet nye moderne lamper (solceller) ved det nye 
boligområde. Kim kunne godt tænke sig om kommunen og de 
forskellige grundejerforeninger gik sammen om et fælles projekt, så 
vi fik alle udskiftet til samme slags. 
 
21/8: Parkeres til næste møde, hvor Kim tager emnet op. 

KA 

13 Hjemmesiden Behov for hjemmesiden undersøges. Evt. lukkes hvis den ikke 
bruges. Udgift hertil udgør ca. 500 kr/år. 

 

14 Eventuelt Næste møde afholdes 20/11 kl. 18:00 ved Danewood 
- inkl. julefrokost (sammenskudsgilde) der koordineres af Vibeke 
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