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Referat af møde d. 21. august 2018 
 
Sted: Gjerlev Aktivtetshus tirsdag d. 21. august kl. 19.30 
Deltagere: Margrethe Winther, Niels Nyvang, Jytte Rasmussen, Else Mikkelsen, Jørgen Hansen, 
Marianne Bang, Anja Andersen, Glen Sinclair, Bodil Hansen 
Følgende deltog ikke: Gjerlev forsamlingshus, menighedsrådet samt egnsarkivet. 
 
1: Planlægning af borgermøde. 
Lørdag d. 15. december kl. 09.30 – 12.00 
Margrethe booker gymnastiksalen til børnene. 
Der serveres rundstykker og kaffe og the. GS Hører Brugsen om de vil sponsorere rundstykker. 
Jutlander giver kaffe/The og saftevand. 
Annonceres på Facebook og husstandsomdeles. Bodil Hansen og Lisbeth Thorsager står for 
uddeling i Gjerlev. Jørgen omdeler i Blenstrup. Niels tager uden for byen. 
Glen tager kuglepenne med.  
Glen laver indbydelse. 
Vi mødes kl. 08.30 og dækker bord mm. 
 
Workshops til Borgermøde.  

1. Byfornyelse/ forskønnelse 
2. Trafik 
3. Skaterbane 
4. Juniorklub 
5. Folkeskov/natur 

 
Ebbe Agerholm forslås som ordstyrer. Glen hører Ebbe 
Glen fremlægger årsberetningen 
Niels fortæller om vedtægtsændringerne og baggrunden herfor. 
Anja fortæller om venneforening 
Jørgen har regnskabet klar og fremlægger dette 
 
Niels og Anja genopstiller ikke. 
Glen genopstiller. 
Hør om vi har nogle kandidater i stedet for Anja og Niels 
 
2: Status Venneforening. 
 
Arbejdet er i gang  -  det tager lang tid. De første vedtægter som blev underskrevet var de forkerte. 
Der er underskrevet nye og de er sendt til Kommunen. 
Der arbejdes på ordensregler, udlejningskoncept mm. 
Først når dette er på plads må lokalerne benyttes. 
 
3: Byfornyelse, grønneområder mm. 
 
De grønne mænd er i gang. 
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Birgitte Strøbeck fra Miljø & Teknik har været i dialog med Glen.  
Vi skal ikke forvente at høre noget før til november. Det skal først på byrådsmøde og dette sker 
tidligst i september. Vi har behov for benzin til plænetraktoren og har behov for penge til alm. 
vedligehold. Dette undersøger Miljø & Teknik om der er mulighed for. 
Status på byfornyelse er intet nyt. Afventer at budgettet for 2018 er klar 
Niels har kontaktet Kommunen vedr. skiltning og muligheden for hastighedsnedsættelse, 
fartdæmpende foranstaltninger mm. Kommunen tager stilling en gang om året til dette.  
Der laves hastighedsmåling på Østermarksvej mhp. vurdering af hastigheden. 
 
4: Legeplads mm. 
 
Jørgen har været i kontakt med sponsorerne omkring fornyelse af reklameskilte. Der er udsendt 
regninger til sponsorerne. 
Gyngen på legepladsen er stjålet. 
Ansøger Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond om en ny gynge. 
Niels melder gyngen stjålet. 
 
5: Emner til nye projekter 
Tages op på Borgermødet – udgangspunktet er de workshops som afholdes 
 
6: Hjemmeside. 
Jørgen har taget kontakt til en der kan lave hjemmesiden. Jørgen følger op herpå, således at vi 
snarest kan få hjemmesiden op at køre. 
 
7: Vedtægtsændringer 
Se forslag til vedtægtsændringer i separat dokument. 
Niels har gennemgået et nyt udkast og der var enkelte tilføjelser.  
Niels mailer de nye ændringer rundt til alle til godkendelse, og så skal der stemmes om dette til 
Borgermødet 
 
8: Evt. 
 
Borde bænke sæt til stien i engene. 
Glen tager kontakt til Kommunen om de har overskydende. 
 
Mindestenen skal renses, Jørgen renser den af, og Erik Pedersen vil male den op. 
LED skiltet – ny opfølgning. Glen er i dialog med Brugsen. Firmaet som står for opsættelse af 
bruger adgang til skiltet er kontaktet på ny. Brugsen samt deres bestyrelse er inddraget og der er 
skarp opfølgning herpå at det kommer til at virke. 
 
Niels har været til møde omkring ny landsbypolitik. Ikke så meget at berette. Niels har lagt billet 
ind på at vi gerne vil afholde arrangementet næste år i vores lokaler. 
 
Decentral Borgerservice. Denne vil vi gerne have til Gjerlev, den kommer sidst på året. 
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Gjerlev d. 21. august 2018 
 

 
___________________________ 
Referant Glen Sinclair 


