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Bestyrelsesmøde – Lørup beboerforening – 29.10.2019 
 

Tilstede: Anne, Birte, Hilde, Sidsel, Steen og Rasmus 

 

1. Siden sidst: 

a. Høstfest blev afholdt d. 14.09 hvor der var godt fremmøde. 

b. Æblemostdag d. 28.09 blev også afholdt med god tilslutning og mange æbler. 

c. Landsbyanalyse 2019: 

i. Steen var et par uger forinden bestyrelsesmødet på kommunekontoret for at blive 

interviewet omkring Lørup. Formålet med analysen er at kategorisere kommunens 

landsbyer og få klarlagt eventuelle problemstillinger. Det var et konsulentfirma som 

stod for undersøgelsen og de havde også kørt igennem Lørup dagen forinden. De 

var positive over byen og fremhævede desuden legepladsen. 

2. Hjemmeside: 

a. Jens har overtaget hjemmesiden fra Johannes, som dog stadig har en hånd på roret. 

b. Referater sendes stadig til Johannes. 

c. Der har været et særskilt møde omkring hjemmesiden, hvor Jens, Johannes og Steen deltog 

– se eventuelt referat herfra. 

d. Bestyrelsen opfordrer til at hvis man i foreningen har input til hjemmesiden og dens 

indhold, kontaktes Jens. 

e. Bestyrelsen vil gerne have hjemmesiden og dennes indhold præsenteret på næste 

generalforsamling for synlighed og muligheden for input fra foreningen. 

3. Økonomi: 

a. Nye beboere: Lørupvej 5 har fået nye beboere, ligesom det er tilfældet med krumstrupvej 

nr. 7 og nr. 14. Birte sørger for blomster og beboerbladet. 

4. Kommende arrangementer: 

a. Adventsbinding er planlagt til d. 30.11 om formiddagen. Lisbeth Skotte kommer med 

yderligere information på Lørups facebookgruppe. 

b. Der er inviteret til temadag; ”Fremtidens Landsby” på Tøjstrup gods d. 02.11.2019. Det er 

et heldagsarrangement hvor man kan komme og bl.a. høre om hvordan vi får en mere 

klimavenlig landsby. Umiddelbart er der ingen fra bestyrelsen som kan deltage. 

5. Krager/råger 

a. Der er observeret påfaldende mange råger i Lørup fra midt på sommeren og indtil nu. Det 

ligner ikke at fuglene har slået sig ned eller bygget reder, hvorfor der ikke er noget der kan 

gøres. Bestyrelsen er opmærksom på situationen. 

6. Legeplads: 

a. Det er stadig uafklaret om gyngestativets fejl på den ene kæde er udbedret. 

b. Arbejdet vedr. hæk og pil har endnu til gode at blive udført. Det er stadig Birte, Steen og 

Rasmus som står for dette. 

7. Trafik: 

a. Der er forslag til et fodgængerfelt i krydset mellem mølledamsvej og lørupvej. Sidsel og 

Steen følger op på dette. 
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b. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til at vi selv tager hensyn og nedsætter hastigheden 

når vi kører i vores by. 

c. Gravstenen uden tekst som står op ad lygtepælen i krydset mellem kapelvej og 

mølledamsvej, vurderes at være blevet tabt af en forbikørende. Bestyrelsen undersøger 

mulighederne for bortskaffelse og sørger også for dette. Dagen efter bestyrelsesmødet er 

det afklaret at stenen må leveres til stenhuggeren i Sandager. 

8. Næste møde: d. 23.01.2020 kl. 19:30 ved Sidsel. 

9. Eventuelt: 

a. Beboerbladet: Hilde vil gerne have input til indholdet. 

b. Telefonliste: 

i. Telefonlisten som blev dannet under sidste generalforsamling, og som har til 

formål at man hurtigt kan få fat i de rette personer hvis behovet er der, bliver delt 

ud til alle på listen i papirform. Hilde står for dette. 

ii. Listen tages op på næste generalforsamling for opdatering. 

Referent: Rasmus 


