
Referat fra bestyrelsesmøde i Lyngå Borgerforening 

Mandag den 12. august 2013 

 

Tilstede:  Mads, Grethe, Finn og Niels 

Ikke tilstede: Berit 

Referent: Niels 

 

1. Arrangementsliste 

Niels har lavet en opdateret udgave af arrangementslisten, så denne er klar til legepladsfesten, hvor 

vi naturligvis vil gøre lidt reklame for arrangementerne i forbindelse med salg af medlemsskaber. 

 

2. Vedtægterne 

Niels har lagt de opdaterede vedtægter på hjemmesiden samt lagt et eksemplar i formandens mappe. 

 

3. Chokoladearrangement 

Lise har lavet et godt stykke arbejde med chokoladearrangementet, der bliver den 23. november og 

kommer til at foregå hos Kathrine Andersen Chokolade i Vitten. Pris, tilmeldingsfrist, programmet 

m.v. blev gennemgået. Arrangementet koster 400 kr. pr. person, men der var enighed om at lade 

Borgerforeningen afholde en del af udgiften. Prisen (for medlemmer af Borgerforeningen) blev derfor 

sat til 200 kr. Vi sætter maksimum antal deltagere til 20, da vi ellers skal deles op i flere hold og en del 

af hyggen dermed forsvinder. Arrangementet bliver for voksne og større børn. Lise forventer snart at 

have invitationen klar. 

 

4. Hjertestarter 

Byens erhvervsdrivende er blevet kontaktet af foreningen ”Kunsten at redde liv”. Formålet har været 

at samle ind til en hjertestarter til byen. Hjertestarteren skal overrækkes af Favrskovs borgmester Nils 

Borring til Hammel Hestemarked den 7. september. Der er dog en række uafklarede spørgsmål som 

f.eks. hvem skal betale for den årlige vedligeholdelse, hvor skal den placeres, hvem skal modtage 

hjertestarteren m.m. Niels skriver til foreningen for at høre nærmere.  

 

5. A-tavle 

Grethe har foreslået, at vi får fat i en A-tavle, som kan sættes i krydset, så vi ”med store bogstaver” 

kan gøre opmærksom på kommende arrangementer i byen. Pt. benyttes infokasserne og 

hjemmesiden, men måske vil en A-tavle kunne skabe endnu mere opmærksomhed om byens 

arrangementer. Grethe undersøger, om vi overhovedet må stille den op i krydset, og hvad sådan en 

koster brugt. 

 

6. Opbevaring af borde/stole m.m. 

Det er efterhånden længe siden, vi aftalte med Martin, at Borgerforeningens borde/stole m.m. 

fremover skulle opbevares på hans gård i Vitten. Mads, Finn og evt. Michael har lovet at hjælpe med 

klargøring af den gamle stald – længere er vi desværre ikke kommet. 



Da Legepladsens Venner er ved at stille op til legepladsfesten, har de stort set tømt Anne og Peters 

lade for Borgerforeningens borde/stole m.m. Det vil derfor være oplagt, hvis vi kunne foretage 

flytningen efter legepladsfesten. Niels undersøger med Martin, om vi kan opbevare tingene 

midlertidigt, indtil det arbejdende folk får klargjort stalden. 

 

7. Legepladsfesten 

Det blev aftalt, at Grethe og Mads står for salget af medlemsskaber til legepladsfesten. I fald Mads 

har travlt i marken, vil Lise gerne hjælpe Grethe fredag aften.  

Lise vil stå for at tiltrække folks opmærksomhed ved hjælp af balloner og chokolade. Vi køber 

chokolade hos Kathrine Andersen Chokolade til en fordelagtig pris. Chokoladen skal både tiltrække 

folk til legepladsfesten og agere reklame for chokoladearrangementet. 

Legepladsens Venner vil gerne sælge Lyngåvin til legepladsfesten. De har derfor bedt om 50 flasker, 

med mulighed for tilbagelevering af ikke-solgte flasker. Vi har 48 flasker på lager og Anika har lovet, 

at hun nok skal have 12 ekstra på lager, hvis der bliver behov for dem. 

 

8. Jubilæumsfest 

Næste år har borgerforeningen 40 års jubilæum. I den anledning vil vi naturligvis gerne afholde et 

større arrangement. Vi er dog kun 5 i bestyrelsen, så det er begrænset, hvor stor en byfest vi f.eks. 

kan stable på benene. 

Niels foreslår, at vi inviterer Borgerforeningens medlemmer til Djurs Sommerland. Hvis vi tilmed 

arrangerer fælles transport og frokost til en rimelig pris, vil vi forhåbentlig kunne tiltrække mange 

mennesker.  

Vi lægger alle hovederne i blød for at komme op med alternative idéer. 

 

Næste møde afholdes hos Finn tirsdag den 5. november 2013. 


