
Bestyrelsesmøde i Ormslev og Omegns Borgerforening d. 27. april 2021, kl. 
19.00. 
 
Mai-Britt, Finn, Jacob K, Jakob S og Janne er til stede. 
Janne skriver referat. 
Seneste referat er godkendt af alle. 

 

Der skal holdes Skt Hans – med tilmelding? (Udendørs forsamlingsloft er sat til at ophøre d. 11 juni) 

Mai-Britt er tovholder og hører med Coop 365 om vi kan købe pølser m.m fra dem til en god pris. Det 

er også muligt at leje en pølsevogn fra Grillbutikken, men det kommer an på pris. Mai-Britt forhører 

sig. 

Vi vil også have salg af øl og sodavand. 

Det hører sig også til med en tale og et par sange, Mai-Britt undersøger også mulighederne blandt 

byens borgere. Og til sidst, må vi bruge kælkebakken? Mai-Britt tager fat i Hans. 

 

Sommerfest til august! 

Vi vil gerne holde et brag af en fest – det trænger vi alle til! 

Plan A er en heldags begivenhed med kræmmermarked, AllStars koncert og fest om aftenen. Gerne 

i/ved Borgerhuset. Jakob S hører med Peder vedr. ledig dato, og tager også fat i Pia vedr. 

kræmmermarked da hun tidligere har stået for det. 

Om der ikke kan findes en dato der passer Peder, kigger vi ind i en plan B. Når vi har en dato og 

adresse vil vi gerne have flere borgere på banen til at hjælpe med at arrangere.  

 

Eventuelt:  

Borgerforeningens duge har i det seneste år ligget hos Morten og Mai. Jakob S står for indkøb at et 

par kasser, så de igen kan komme til at stå i depotet i Borgerhuset.  

Efterårets kalender venter til et senere møde. 

Projekt: Kunst og byhistorie. Vi vil gerne inddrage borgerne i byen til et fælles projekt der styrker 

vores lokalkendskab og engagerer os. Det kan gøres ved workshops/foredrag, byvandringer, 

arkivbesøg og et fælles kunstprojekt. 

Finn vil ansøge om midler d. 1 juli. Kan vi lave et stenkunst projekt der tager udgangspunkt i byen og 

historien? 

Kan vi få hjælp af lokalarkivet? Kan vi få Per Gammelgaard ud at fortælle om sin bog og historier fra 

Ormslev? Kan vi få nogen fra Constantinsborg til at fortælle om det nye, såvel som det gamle? 

Vi arbejder lidt videre, og p.t er Jacob K tovholder.  

 

Hvad med et ’legehjørne’ ved Borgerhuset? Jakob S taler med vores forsikring omkring risici. 



Veje i Ormslev. Der skulle have været et møde med kommunen i marts, men det blev udsat. Nu ny 

dato til august. Kan flere komme med? Ja, flere men vi tænker max 5 personer der står sammen om 

et par punkter som f eks cykelsti til Kolt og støjdæmpende asfalt på ormslevvej gennem byen. Vi vil 

også gerne finde ud af om Beder Malling vejen vil have betydning for trafik i Ormslev?  

 

Status Ormslev Kirkeby:  Vi afventer opdatering, der er pt intet nyt. 

 

Der vil igen være muligt at hente krydderurter ved borgerhuset. Finn køber og planter. 

 

Der blev også talt økonomi og Borgerhus; Jacob og Jakob er tovholdere her. 

 

Næste møde er sat til tirsdag d. 8 juni.  

 

 


