
Bestyrelsesmøde i Gerding Bylaug 

Tirsdag d. 19. maj 2020 

Dagsorden og tilhørende referat 

 

Deltagere: Ellen Svendsen 

William Bluhme 

 Torben Knudsen 

Allan Jensen -referent 

 

 

Emne Dagsordens punkt Handling 

 

Referat fra sidste 

møde 

 

 Referatet fra 13. marts 2019 
godkendtes 

 

 

Dagsorden 

 

 Bestyrelsen har søgt forskellige 
fonde, og det har medført positive 
tilbagemeldinger på samlet 36.653 
kr. fordelt på følgende: 

o Gas grill 3299 kr 
o Skur til grill m.m. 11499 kr 
o Vand indlagt i hytten  21855 

kr 

 Diskussion i bestyrelsen om 
hvordan vi omsætter de tildelte 
midler til konkret handling 

 Evt. 
 

 

 

Gas grill 

 

 Bestyrelsen ønsker en gas grill med 
så meget kapacitet som muligt. 

 Bestyrelsen vil opfordre Jan 
Skovfoged, som ivrig gasgrill 
udøver, til at finde en relevant 
gasgrill med så stor kapacitet som 
muligt. 
 

 

Ellen opfordrer Jan til 

at undersøge 

markedet for en 

relevant gasgrill. 



 

Skur/shelter 

 

 Diskussion i bestyrelsen om hvad vi 
ønsker mht. skur. Forslag om at 
kombinere et skur til gasgrillen med 
en shelter funktion. 

 Enighed om at invitere Christian fra 
Polshøj som er håndværker til at 
komme med et bud på en 
kombination af et skur og shelter. 

 Skur/shelter indpasses i skråning 
bag ved, hvor den gl. grill stod. 

 Vi spørger Per P. om han kan 
udgrave en plads til skuret med sin 
rendegraver. 
 

 

William kontakter 

Christian for et møde 

 

Vand til hytten 

 

 Bylauget søger Gerding Vandværk 
om at blive tilsluttet ledningsnettet – 
på den gl. streng til Jane/Allan. 

 Vi spørger Per P. om han kan grave 
en rende fra ledningsstrengen til det 
sydøstlige hjørne af hytten. 

 Der monteres et vandur samt en 
stophane, så vandet kan aftappes 
om vinteren. 

 Vi opsætter ved hanen en udendørs 
stålvask. 

 Der bestilles en vvs til installation af 
vand. 

 

 

William spørger Per 

P. samt bestiller vvs´  

 

Torben undersøger 

noget om stålvaske – 

evt. brugte fra 

institutioner brugt 

under Corona krisen 

 

Eventuelt 

 

 Reminder om der snart kommer 
børn til byen, hvorfor vi skal være 
opmærksom på at have disse i 
tankerne mht. aktivitetsmuligheder 

 Der var enighed om at etablere en 
simpel bro/spang over bækken ved 
præstegårdsengen, hvilket giver en 
ekstra mulighed for en tur i området. 
Bylauget betaler for materialer. 
William indkalder til hjælp, når 
projektet skal igangsættes. 

 Bylauget har et gl. telt på 72 m2 
liggende –det har kun har været 

 

 

 

 

 

William tovholder for 

igangsætning af 

projektet – vi hjælper 

 



opsat 2 gange inden det blæste i 
stykker. Vi forærer teltet væk til en 
forening med base i Blenstrup-
Skørping området. Vi prøver på 
facebook. 

   

 


