
Referat af fællesmøde 20.08.18 

Til stedet: 
Mette (24), Anders (1), Arne (14), Torben & Gerda (19), Eva (18), Sebastian (3), 

Torben (10), Jacob (25), Lise (22), Lisbeth (13), Jørgen (17), Johan (20), Flemming 

(16), Søren (26st), Charlotte (15), Suzan (10), Hanne (12) 

 
1. Valg af ordstyrer 

Sebastian blev valgt 

2. Referent og tonemestre 
Hus 18 er referent, hus 17 er tonemester 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

4. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt med den bemærkning, at punktet om gården kan være 

formuleret med mulighed for misforståelser. Bestyrelsen følger op og går i dialog 

med byggeudvalget mhp. at melde ud til alle bofæller, hvilken proces, der nu går i 

gang. 

5. Punkter til beslutning 
Shelter forslaget blev sat til drøftelse i stedet for beslutning 

6. Punkter til debat 
Shelterforslaget 

Umiddelbart er der stemning for et shelter af den type, som blev fremsat i det første 

forslag (XL byg, model Norge eller model Kalmar). Der er umiddelbart stemning for 

bålplads, da den kan være med til at reducere risiko for brand. 

Det blev drøftet hvilken vej shelteret skal vende. Hvis det vender mod vest kan der 

måske komme for meget blæst ind i shelteret, ligesom der kan fyge gløder ind. På 

den anden side skaber vestvending illusion af, at man er ude i naturen, ligesom der 

kommer røg ind, som holder myg væk. Det kan også placeres, så det vender skråt 

mod bofællesskabet. Shelteret kan flyttes, hvis den første placering viser sig at 

være uhensigtsmæssig. Til næste gang skal vi se om det overhovedet er et godt 

sted at se solnedgangen. 

Kan evt. senere etableres med låge, så det kan låses op og i af forældre.  

Bør overvejes med græs på taget – kan konstruktionen holde? 

 

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
a. Orientering fra energnisterne 



Energnisterne håber at få en godkendelse af kommunen i denne uge. Det har 

været et forløb med mange sten på vejen. Der skal herefter være 4 ugers 

høring. Der skal der være et nyt byggemøde med Christian fra Vejlby Smedje 

ang. Tidsplan. Christian har en nødplan med et mobilt oliefyr, som muligvis kan 

anvendes, hvis tidsplanen skrider. 

b. Orientering fra bestyrelsen 

- Torben arbejder på at der sker diverse oprydning og småting fra Smørhullet 

(bebyggelsen mellem Landsbyen og Bakken). Hvis bofæller har observeret 

behov i den henseende skal de give bestyrelsen besked. 

- Mette har fået en vejrstation i fødselsdagsgave. Der monteres en måler 

herfra på grisehusets tag. 

c. Orientering om svelleprojektet 

- Der er ikke tilfredshed med afretning af stiforløbet, det ordner entreprenøren. 

Diverse andre ting, herunder græssåning, sker samlet efter vejrlig og 

koordinering med de samarbejdspartnere, han bruger. 

- I arbejdsweekenden skal der ryddes op og klippes hæk samt diverse andre 

ting. Der kommer ny belægning på grusstien. 

8. Eventuelt 
- Lene foreslår et fast punkt om orientering fra gårdens grundejerforening på 

dagsordenen. 

- Anders foreslog at vi overvejer at enten leje eller købe en maskine, der kan 

moste nogle af vores mange gode æbler. Der var stemning for forslaget og 

opbakning til, at der evt. arbejdes videre med et konkret forslag til maskine.  


