
    
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Ormslev og Omegns Borgerforening 7. januar 2021, kl. 
19.00. 

 
Mødet blev afholdt på Meet. Mai-Britt, Finn, Jacob K, Jakob S og Janne er til stede.

 

Jakob skriver referat. 

Seneste referat er godkendt af alle. 

Siden sidst: 

Juletræ var en success. Det gør vi igen næste år, men vi vil få sat en stikkontakt i en 
af lygtepælene så der er mere gang i den. Det bliver taget ned snarest af Mai-Britt og 
Finn 

Økonomi: 

Peder betaler i øjeblikket 6650kr inklusiv moms per måned, og skylder resten til han 
modtager støtte fra staten for tabt omsætning. Det er det han betalte sidste år da 
han ikke havde salen med i sin leje. Han står stadig for alle varme, el og vand 
udgifter.  
Det bliver løbende revideret, i forhold til Corona restriktionerne. 
Ser på efter januar hvornår han kan betale det fulde beløb igen. 
 
Regnskab sendt til revisor. Jakob har bedt om at få en postering af hvad Peder 
skylder, så vi har det fulde overblik klar til generalforsamling. 
Ny skriftlig aftale vedr afbetaling af gæld skal laves. 
 
Borgerforeningen har nok penge til de faste udgifter stadigvæk. 

Jakob laver opslag for betaling af næste års kontingent, så simpelt som muligt. 

Fællesråd:  

Finn laver ansøgning til kommunen for sædvanligt legat til fællesrådet. 

Fremtidsvisioner for Aarhus, “Et grønnere Aarhus med mere blåt”. Det har lange 
udsigter men ser interessant ud. Der er påtænkt skovrejsning heromkring, men ikke 
på strækningen mellem Genvejen, Ormslevvej, Gammelsøvænge og Buggegårdsvej 
der indtil videre er friholdt det. 



Cykelsti til Kolt. Der er aftalt møde til marts (eller når vi kan) med kommunen, men 
det ser lovende ud. Til samme møde kan vi snakke om støjdæmpende asfalt 
gennem Ormslev. 

Kunstprojekt: 

Vi fik afslag på ansøgning til Natalies projekt, da det primært var materialer vi kunne 
søge til, og knust porcelæn som materiale var en lille del af udgifterne til dette 
kunstværk. Finn vil søge Jydske kunstfond, inden 1. September, og forsøge igen. 
Måske kan der også søges om penge til Playscape, hygge udendørs møbler, til den 
tid. 

Generalforsamling: 

 
Dato 25/2 kl. 19 
 
Det bliver på Meet, så det er vigtigt at få fat på en dirigent inden. 
Indholdet af generalforsamlingen holdes til et minimum. 
Janne er på valg og stiller op igen. Egentlig er det eneste post der er på valg, fordi 
der gik rod i den for nogle år siden, men vi forventer så at stille Jakob på valg igen, 
således at der for fremtiden vil være henholdsvis 2 og 3 på valg hvert andet år. 

Suppleant vælges for 2 år ad gangen, så Jesper bliver sandsynligvis siddende. Vi 
hører med ham. 
 
Fremtidige aktiviteter: 
 
Det er realistisk at vi kan holde Sct. Hans fest, og vi kan planlægge at Peder laver 
mad til denne, eller sommerfest, i stedet for den Mortensaften der gik i vasken.  
 
Der er håb om sommerfest, så teltet kan luftes, og god stemning for en spontan 
frihedsfest, når restriktionerne ophæves hvor vi kan brænde mundbind i et fælles bål. 
 
Foredrag er også i baghånden. 
 
 
Eventuelt: 
 
Krogårdens byggeansøgning er i nærheden af at leve op til lokalplanen, men stadig 
ikke helt. Der er kommet indsigelser mod at indrette krogården til deciderede boliger 
og at vi tager det til efterretning. 
 



Teltet bliver lagt i en kælder nu, og traileren sat til salg. Vi mener alle vi burde gøre 
det samme med traileren der opbevarer scenegulvet. Men der er en følelse af at det 
er en meget permanent beslutning. 
 
Jacob K har ide til bevaring af landsbyens historie, ved at søge midler til at opsætte 
emaljeskilte der dokumenterer hvad nogle af vejene, og husene, engang var kendt 
som. F.eks, “Valles Hus” og “Kro Gården” og “Brugsen” og vejen “Gyden”. 
Idéen udvikles videre. 


