
Borgerforeningsmøde d.17.5.2019 
 

Deltagere: Janni, Michael, Hans Jørgen, Hans J., Rune, Christina og Charlotte 
Afbud: Thomas 

 
 
Konstituering: 
 
Formand – Michael Nielsen  
Næstformand – Rune Degn-Pedersen 
Kassér – Charlotte Ibsgaard 
Bestyrelsesmedlemmer: Hans Jørgen, Hans J., Janni Krusborg 
Suppleant – Christina Brix  
Sekretær – Christina Brix 
 
Allan Bundesen har trukket sig som suppleant 
 
Skt. Hans Båltaler – Forslag: 1. Gitte Degnemark-Larsen, 2. Søren Byskov 3. Rikke Vestergaard – 
Rune hører dem ad.  
 
Skraldedagen – Grundet misforståelser, tog Janni og HJM teten. I fremtiden skal der mere styr på 
det, vi tager den op inden jul.  
 
Faste Flagdage: Gymnastik opvisning, Konfirmation, Fodboldskole, Byfest, Fodboldturnering.  
Flag Team: Vi skal have eftersøgt folk.  
Køb af flere flagstænger: Evt indkøb af større stænger til at stå permanent ved Brugsen, tilbyde 
Brugsen får lov at flage med deres flag. Evt. Alslev på den anden side.  
HJM Hører Kurt, Michael snakker med Kommunen.  
 
URVO Midler – Udviklingsrådet afholder i samarbejder med Hedevang og Alslev Skole et oplæg 
med Karin Torp 3/10 Kl.19-21  
Julearrangementer 
Sct. Hans 
Aktiviteter over sommeren 
Løbende Ansøgninger 
Regning skal sendes til udviklingsråd på 16.500 DKK inkl. Moms 
 
Byggegrunde i Alslev – Rahbek og Lund har der været møde med omkring udstykning . Ingen af de 
nævnte vil investere i at udstykke til grunden. Muligheden er at kommunen opkøber jorden fra 
Lodsejerne, og udstykker til grundene. Nye grunde omkring åen er i spil, Rene har åbnet for evt at 
udstykke på deres jord.  
 
Indkøb af flere skraldespande – 1 palle a 8 stk. Janni står for dette. 
 



Borgermøde – Nye projekter fra udviklingsrådet – Skal vi have et borgermøde? Tage den gamle 
plan op og revidere denne. Opsætte Postkasse med IDEBANK til byfesten omkring byfornyelser. 
Bedste forslag præmieres med ???  
 
Bestyrelses komsammen – Curling, med påhæng uden børn. Efter 1.9. Hans Julius spørger på pris.  
 
Evt.  
Allan stopper, men hjælper færdig med igangværende projekter.  
Engparken er blevet bevilliget 25.000 kr i mandetimer/materialer fra Kommunen Vej og Park 
afdelingen, udover det vi i forvejen har fået.  
 
Charlotte spørger banken, hvad der skal gøres for skifte kasseren.  
 
Sekretær – Christina Brix – Janni og Charlotte Hjælper.  
 
Skærm til Hallen -  
 
Bro til Janderup – Forslag til at lave animations film, omkring dette. For at ”sælge” ideen. 
Borgerforeningen skal til næste møde vedtage at vi giver 4-5000 kr til projektet.  
 
Regnskab skal være fast punkt på dagsordenen. 
 
Godkendelse af sidste møde med underskrifter.  
 
Dato for næste møde: 12.august 2019. Kl.19.  
 
 
 
 
 
 
 
 


