
Bestyrelsesmøde i Gerding Bylaug 

Torsdag d. 19. november 2020 

Referat 

 

Deltagere: Ellen Svendsen 

   William Bluhme 

   Allan A. Jensen – referent 

Afbud:   Torben Knudsen og Jonas Gormsen 

Emne Dagsordenspunkt Handling 

Referat fra sidste møde  Alle punkter til 
handling er udført 
undtagen vask ved 
nyopsat vandhane. 

 Referat godkendt 

 

Placering af hjertestarter  Der har været afholdt 
et kursus i brugen af 
hjertestarteren med 
stor tilslutning. 

 Forslag at opsætte 
hjertestarteren på 
Bjarne Troelsens 
garage – siden ud 
mod kirken 

 William har 
forespurgt 
menighedsrådet om 
accept af dette. 
Dette afklares 12. 
december efter 
menighedsrådets 
møde. 

 Alternativ placering 
kunne være hytten 
på fællespladsen. 

 

Etablering af shelter  Vi opfordrer Jonas 
Hammer til at være 
tovholder for design 
og etablering af 
shelter med afsæt i 
de 22.000 kr. der er 
til opgaven. 

 William taler med 
Jonas om han vil 
være tovholder. Vi 
andre er til rådighed 
som hjælpere. 

 William og Jonas 
aftaler placering – 



 Placering: vi vil 
ansøge skovejerne 
om opsætning i 
fællesskoven ved 
fællespladsen. 

 Inden igangsætning 
etableres 
hytte/dække til 
gasgrillen. 

William skriver til 
fællesskoven om 
tilladelse 

Juletræ  Vi ønsker at opsætte 
et juletræ 

 William udsender på 
facebook indbydelse 
til tænding af 
juletræet d. 28 nov. 
Kl. 1700 samt synge 
et par julesange. 

 Måske Steen stadig 
har et træ vi kan få 

 William spørger 
Steen om han har et 
træ Bylauget må 
fælde 

 Steen og William 
opsætter juletræet 

 William inviterer til 
tænding af juletræet 

Økonomi  Bylaugets økonomi 
viser et pænt 
overskud. 

 William bemyndiges 
til at aftale med 
aktivitetsudvalget at 
det er ok at bruge 
penge til 
aktiviteter/forårsfest 
– med afsæt i 
Corona situationen 
trænger vi alle til 
samvær/fællesskab. 

 William indleder 
dialog med 
aktivitetsudvalget 
mhp. at det er ok at 
afholde 
aktiviteter/fest og 
bylauget betaler. 

Julefrokost  Julefrokosten 
droppes 

 Evt. konverteres til 
en forårsfrokost 

 Aktivitetsudvalget 
tager stilling til om 
det går an til 
kommende forår at 
afholde en lille 
forårsfest 

 William taler med 
aktivitetsudvalget og 
kommunikerer 
beslutningen på 
facebook. 

Nytårsjagt  Med afsæt i 
nuværende Corona 
restriktioner 

 



foretager Bylauget 
sig ikke noget. 

Hjemmeside  Landsbyrådet ønsker 
fremover at 
nedlægge 
landsbyernes fælles 
hjemmesideportal. 

 Bestyrelsen ønsker 
fortsat at bylauget 
har en hjemmeside 

 William har via 
sønnen udarbejdet 
en unik hjemmeside 
med eget navn. 

 Webadressen er: 
gerdingby.dk 

 

   

 


