
Bestyrelsesmøde – 23. januar 2020 
Tilstede: Sidsel, Birte, Steen, Hilde og Rasmus 

1. Siden sidst: 

a. Adventskransbinding var hyggeligt med ca. 10 fremmødte og æbleskiver. 

b. Solæg på mølledamsvej samlede stort set hele byen nytårsaftensdag med en flot servering. 

Særligt de hjemmelavede flæskesvær vakte stor begejstring. 

2. Hjemmeside: 

a. Jens er i gang – ellers intet at berette. 

3. Økonomi: 

a. Birte har været rundt med blomster til dem som blev aftalt på sidste møde. 

b. Jesper Skov har købt hus i Lørup, men vi venter med blomster til han flytter ind. 

c. Der er ny beboer på Højvang og Birte sørger for en blomst til dem. 

d. Bestyrelsen ønsker flere medlemmer i foreningen og derfor aftales det at der vedlægges en 

lille reklame-flyer med indkaldelsen til næste generalforsamling. Flyeren kan eventuelt 

være påtrykt et kort med angivelse af Lørup, således at alle – også dem uden for byskiltet – 

ved at de er med i Lørup. Der kan også laves en lille beskrivelse af hvad kontingentet går til. 

4. Kommende arrangementer: 

a. Der plejer ikke at blive afholdt fastelavn i Lørup, men da der er mindst 18 børn i byen kunne 

dette måske være en god ide. 

b. Generalforsamlingen bliver 14. maj ved Sidsel kl. 19.00. 

c. Legepladsdag bliver d. 21. juni kl. 10.00 til 13.00 hvor der også opsættes beboertelt. 

d. Sankthansaften d. 23. juni kl. 18.00 

e. Datoen for høstfest fastsættes på et senere tidspunkt, eventuelt på generalforsamlingen. 

f. Datoen for æblemostdag fastsættes ligeledes på et senere tidspunkt. 

g. Adventskransbinding bliver d. 28. november hos Lisbeth om formiddagen. 

5. Bladet: 

a. Der er oplæg til at nye beboere skriver en lille kort tekst om dem selv, hvordan det er at 

flytte til Lørup og hvordan de bliver taget imod. Det vil også give lidt indsigt i hinanden. 

b. Sidsel og Rasmus kommer med et oplæg i word-format med deadline til 

generalforsamlingen. 

c. Bagsiden på bladet bliver med datoer for kommende arrangementer. 

6. Råger/krager: 

a. Bestyrelsen opfordrer til at man holder øje med eventuel redebygning i Lørup. 

7. Legepladsen: 

a. På næste bestyrelsesmøde forberedes opgaverne. 

b. Thomas og Finn har tidligere villet udbedre en kæde på gyngestativet og Steen kontakter 

Thomas for at høre om dette. 

c. Hækken er blevet klippet. 

d. Birte følger op på pilehytten. 

8. Trafik: 

a. Der arbejdes stadig på et fodgængerfelt v. mølledamsvej. Sidsel og Steen fortsætter 

arbejdet med dette. 

9. Næste møde: 

a. Datoen bliver d. 16. april kl. 19.30 hos Rasmus 

 

Referent: Rasmus 


