
Bestyrelsesmøde den 14. januar 2021 kl. 20.15 

Online på Meet  
Fremmødte: Ejnar, Kim, Ole, Pia, Suna, Thomas 

Afbud fra Dorthe  

Dagsorden: 

1.       Siden sidst/opfølgning: 

·       Petanqueturnering - fint besøgt i september måned. 

·  

-          Henvendelser 

·        Henvendelse vedr. kommunikation mellem medlemmerne på 
hjemmesiden. 
Vi drøftede mulighederne, men kom frem til, at det teknisk er meget bøvlet 
at oprette et forum på hjemmesiden. De medlemmer, der ønsker at drøfte 
ting og sager med andre i foreningen melder sig jo ind i vores lukkede 
gruppe på facebook. Så behovet for kommunikation via hjemmesiden er 
meget småt. Thomas svarer på henvendelsen. 

- Uhensigtsmæssig parkering langs vejene i området. Thomas laver et 
udkast til regelsæt med kort og farver, som omdeles næste gang vi 
bringer noget rundt til medlemmerne. 

- Uglekasser. Vi har tidligere drøftet muligheden for at sætte nogle 
uglekasser op i kvarteret. Det kunne være rigtigt hyggeligt, hvis vi kunne 
få ugler til at yngle i vores område, men det har også en præventiv effekt 
mod rotter. Suna har undersøgt, hvordan man får gør. Man kan købe 
kasser færdige på nettet. Vi kunne også lave dem selv. 
Forslag om at vi kunne lave en hygge-bygge-dag, hvor vi sammen med 
børnene laver uglekasser og evt. almindelige fuglekasser. 
Vi besluttede at indkøbe i første omgang 3 uglekasser, som vi vil deler ud 
til medlemmer, der ønsker at lægge et træ til. Suna montere en kasse til 
demonstration på Bavnehøjvej 57 og én nær legepladsen. Desuden 
skriver vi ud på hjemmesiden og på Facebooksiden, at vi har en ekstra 
kasse en familie kan låne. Vi trækker lod mellem henvendelserne og 
vurderer behovet for selv at bygge flere uglekasser. 
Kasserne skal monteres snarest, da uglerne flytter ind i februar/marts.  

- Fortov. Vi indgår i den almindelige turnus omkring renovering af vores 
fortove. Det er derfor ikke til at forudsige, hvornår vi får resten skiftet. 
Kommunen opfordre enkeltpersoner, der oplever ujævne fortove og 
andet, til at henvende sig via hjemmesiden: 
https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Giv-et-praj 

https://silkeborg.dk/Borger/Selvbetjening/Giv-et-praj


 

-          Nyt fra hjemmeside/Facebook. Ikke noget nyt fra Facebook til bestyrelsen. 

 

- Økonomi. Vi har i år opkrævet kontingent uden i forvejen at have fastsat 
beløbet på generalforsamlingen. Da vi måtte udsætte/aflyse mødet pga. 
coronarestriktioner. Vi har ikke modtaget henvendelser omkring utilfredshed med 
den beslutning. 

 

-          Andet 

Nye tilflyttere. Hvem mangler at få et velkomst-besøg i kvarteret? Vi kan 
umiddelbart se disse: 

Havrevænget 5 

Havrevænget 30 

Bavnehøjvej 35 

Bavnehøjvej (andet sidste hus til højre) 

Rugvænget (bag Ole og Lise) 

Ejnar og Thomas går en runde og byder velkommen, når foråret kommer med 
flere lyse timer - og forhåbentligt mindre corona. 

  

  

2.       Kommende arrangementer 

-          Fastelavnsfest. Hvad gør vi - aflyser vi eller tænker vi i alternativ afholdelse? 

Thomas har et par forslag til alternativ gennemførsel. Thomas laver indbydelse til 
‘fastelavn’. Konceptet bliver, at medlemmer af foreningen kan henvende sig, 
hvis de har børn, der fejrer fastelavn. Evt. arrangerer vi en lille opgave, men 
som minimum deler vi Fastelavns-søndag slikposer ud til de tilmeldte. 

Desuden vil vi opfordre til lidt hyggeligt fastelavnsudklædning / sang på 
Facebook. 

-          Generalforsamling. Hvad gør vi? Vi drøftede forskellige muligheder for 
online-afholdelse. Vi besluttede ikke noget endeligt, men overvejer indtil 
næste møde, hvad vi gør. 



  

-          Kommende møder. Vi samles i starten af februar igen og aftaler endeligt 
omkring generalforsamling. 

  

  

3.       Eventuelt 

Tag billeder af bestyrelsen og læg ud, at vi har holdt møde :-) 

Drøftelse om, om vi skal gøre noget omkring projekt ‘Vildl med vilje’ / naturhaver 

Suna kender Katrine Turner og Lilli Gruwier (som deltog i projektet med Hjørring Kommune). Vi 
drøftede, at det kunne være meget spændende med et oplæg med inspiration til vores 
medlemmer fx til en generalforsamling, De kan give et oplæg med inspiration, info mm. om at 
omlægge dele eller hele sin have til vild natur. (Uden sprøjtegifte). Vi tager punktet op igen. 

 

 

  



 


