
Konstituerende bestyrelsesmøde 21/3 

Tilstede: Jacob Kveiborg, Finn Agger, Jakob Schrøder, Sebastian Kromann, Mai-Britt Skelmose, Janne 

Bjørnæs.   

Konstituering er som følgende: 

Jacob Kveiborg   – formand 

Jakob Schrøder   – kasserer 

Finn Agger  – fællesråd + næstformand 

Helle Arensbak   – hjemmeside ansvarlig 

Sebastian Kromann  – medlem 

Mai Britt Skelmose   – medlem 

Janne Bjørnæs   – medlem 

 

Arrangementer: 

Store skraldedag – opråb på Facebook; Janne laver dette. 

Der er start kl. 10:30, hvor opgaverne fordeles. Ved ca. 13 tiden vil der være pølser, vand og øl. 

Sebastian giver pølser og brød fra egen avl. 

 

D. 10. maj er der ølsmagning ved Sydbyens Bryglaug 

Fællesspisning tirsdag d. 24. maj 

Skt. Hans 

 

Udvalg: 

Sommerfest: allerede i gang med at planlægge 

Projekt: der følger en indkaldelse efter påske 

 

Ny flyer: 

Jacob trykker – alle hjælper med at aflevere 

 

Eventuelt: 

Hvordan kan vi få flere medlemmer? Indsats med flyer, målrettede e-mails til dem der har været 

medlemmer men nu ikke er, forskellige priser for medlemmer/ikke medlemmer og op til næste 

Generalforsamling oplyse om hvorfor det er godt at være medlem og hvad kontingentet går til. 

Færdselsbetjent. Var lige en vogn på Ormslvevvej. Tager det med til videre arbejde for cykelsti.  

Torben lavet gulvet ved køkkenet i Borgerhuset, pga. af vand fra køkkenet. 

Fællesråd: Finn møde 25/3, vil oplyse omkring byggeriet ved Campinggården. Vil opfordre til længer 

høringstid og ikke fælleshus.  

Kan fællesrådet fortælle os mere om hvordan det hele fungerer? Vi har brug for bedre og mere synlig 
vejledning og orientering om relevante puljemidler, lokalplaner, høringer m.m. 
 

I Stavtrup arbejdes det med et støjværn. Her i Ormslev er der ikke den samme støj – hvad vil et 

eventuelt støjværn der betyde for os?  



Regnskab: Der er ydret ønsker om en mere grundig gennemgang af regnskabet for foreningen på 
generalforsamlingen, gerne med vores revisor.  
Alle kan få regnskabet tilsendt men det bliver alt for dyrt at have en gennemgang med revisor. Folk er 
altid velkomne til at stille spørgsmål til bestyrelsen. 
 

Næste møde:  

Torsdag 19/5 hos Jacob K. 

 

Mødet er hævet. 


