
Referat den. 27.01.20 kl. 18:30   

Sted: Rune  

Side 1 af 2 sider  

  

 Deltagere:  
  
Hans J. Jacobsen - HJJ   
Rune Degn Pedersen - RDP   
Thomas Fogtmann Sørensen - TFS   
Janni Krusborg - JK   
Charlotte Ibsgaard – CI  
Michael Nielsen - MN  
Christian Brix - CB 
Hans Jørgen Mortensen – HJM  
  

Afbud:  
  
 Charlotte   
  
  

Ingen afbud:  
  
   

  

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat  
 

Referatet er godkendt  

2. Siden sidst  - 

3. Nyt fra URVO / Trafikudvalget  
- Flere huller til flagstænger  
- Broprojektet  

650 kr. + moms 6 stk. – Der bestilles 6 yderligere cylinder til flagstænger hos Tinghøj Smede  
- Der er ved at være styr på flag lav, så det kommer til at bidrage til vores by.  
- Alslev flag bestilles hjem ASAP  
- Alslev & Janderups broprojekt har fået afslag fra kommunen til deres for projekt – men arbejdet 

ønskes at forsætte og forsøge at indsamle midler.  
- Det undersøges om der kan samles midler på alternative metoder  

4. Nyt fra stiudvalget  - Ingen bemærkninger  
- Evt. skilte om at besøge alslev.dk  
- Evt. undersøge prisen på forskellige typer af skilte til vejvisning  
- Der opsættes nye skraldespande  

5. Økonomi  
- Kontingent  

 

Forhøjelse af kontingent afventer til 2021 hvor det igen kommer på som et punkt  

6. Julen 2019 
 
- Juletræstænding  
- Julebanko  

Juletræstænding: Juletræstænding bliver reorganiseret og flyttes til hallen i stedet for i 
forsamlingshuset – det er besluttet pga. manglende plads at det flyttes for at tiltrække flere 
til arrangementet og det i 2020 er på forsøgsbasis  
Det afholdes d. 27.11.20 kl. 16:30 – Hans Jørgen tager fat i Leif  



Referat den. 27.01.20 kl. 18:30   

Sted: Rune  

Side 2 af 2 sider  

  

- Julemanden i Dinnesens  
- Små juletræer i byen  

 

Julebanko: Det må betegnes som en succes hele arrangementet, og arrangementet 
fastholdes i derfor i hallen og afholdes i 2020 13.12.20 – Hans Jørgen booker hallen  

- Det skal kommunikeres hvem der gør hvad, og hvad kl. mm  

 

- Julemanden i Dinnesen  - Fornuftigt afholdt arrangement – ingen bemærkninger til det. Ca. 
90 familier afleverede gaver til deres børn.  

 
- Små juletræer i byen:  Det forsætter i 2020 – Det undersøges hvad der kræves for at 

opsætte EL udtag i lygtepælene, i første omgang 16 stk. med mulighed for flere.  

7. Byfest 2020 opstart  
8. Reklameskilte  
9. Legeplads 

- Møde for erhvervsdrivende  
- Indsamling  
- Fonde  
- Pt. status  

10. Plakater  
11. Dato til generalforsamling  

- Suppleant  
- Sekretær  

 
Byfest 2020 – Orientering om byfesten 2020  

Reklameskilte – Laver udkast til roll up ved grafisk trykcenter  
 
Legeplads – Arbejdet forsætter og der ansøges i diverse fonde  
 

Plakat – fornuftigt salg 😊  
 
Dato for generalforsamling: 09.03.20 kl. 18:00 (avisannonce)  
- Kurt Brugsmand stiller op til valg  
- Ordstyrer: Søren Byskov forhøres  

 

 

12. Referat af møde på skolen d. 21.01   
13. Evt.  

- Gennemgået og debatteret 
- Affaldsindsamlingen gentages igen ultimo april   

 


