
Bestyrelsesmøde Lørup Beboerforening 10.02.2022 
 
Referat 
  
1:Valg af referent (Alle) 
Daniel er valgt 
  
2: Godkendelse af referat (Alle) 
Referat er godkendt 
  
3: Afholdte arrangementer siden sidste møde, og andre opdateringer 
Adventskransbinding var hyggeligt, til trods for lavt fremmøde. Enighed om at holde det ved lige i 
2022, til trods for mange afbud. 
  
4: Gennemgang/opdatering af ”Lørup Beboerforening- Opgavehusker” (Rasmus/Alle) 
Opgavehuskeren gennemgået. Uddrag heraf: 
- Det nævnes i årsberetningen, at bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om tilladelse til brug af 
billeder generelt.  
- Administratorrettigheder til facebookgruppen overdrages til Trine, og videre herfra til resten af 
bestyrelsen. 
- Der bliver udarbejdet officiel lejekontrakt for foreningens brug af legepladsen.  
- Der laves adgangskrav til facebookgruppen. Kravet formuleres som at man blot skal beskrive sin 
tilknytning til Lørup. Kravet tages til revision løbende. Kravet er for at forhindre reklameopslag og 
anden irrelevant brug af siden. 
- Skilte til arrangementer uddeles til opbevaring hos folk ifm. Legepladsdagen. 
- Der laves opslag i facebookgruppen om anvendelse og formålet med det nye vådområde ved 
Krumstrup.  
  
5: generel opdatering af foreningens økonomi (Trine) 
Ikke meget nyt. 10.911,40 kr. på kontoen.  
Der arbejdes på at udarbejde et budget pr. regnskabsår, så der er overblik over økonomi.  
  
6: Hjemmeside/facebookgruppe. Hvem overtager fra Sidsel? 
Jf.: pkt 4. Alle bestyrelsesmedlemmer kan være administratorer.  
  
7: Kommende arrangementer (Hilde) 
Jf: sidste referat.  
  
8: Beboerbladet (Hilde/Anne) 
Anne og Hilde arbejder videre. Muligvis om haver, og om hvordan det er at være barn i Lørup 
gennem tiderne.  
  
9: Legepladsen (Rasmus) 
Der skal ske noget med Legepladsen over forår og sommer. Der afventes svar på flere midler fra 
sidste ansøgninger. 



  
10: Landsbyplanen – oplæg til ændring of godkendelse (Hilde/Alle) 
Landsbyplanen er gennemgået og opdateret. Den reviderede landsbyplan vedlægges indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Den gamle kan tilgås fra hjemmesiden.  
  
11: Trafik (Steen) 
Steen er fraværende. Punktet skydes til næste møde.  
  
12: Evt. 
Trine tager initiativ til at få bedre vilkår for vildt dyreliv i Lørup. Herunder Pindsvin.  
  
13: næste møde 
20-04-2022 kl. 19:30 hos Anne. 
 


