
Bestyrelsesmøde i Lørup Beboerforening 20-04-2022 
 
1. Referat ved Anne 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde udsættes til senere på ugen. 
 
3. Arrangementer i Lørup 
Der har været afholdt fastelavn i byen på initiativ af Lars og Mette i samarbejde med Tone og Claus. 
Der var stor tilslutning 
 
4. Opgavehuskeren 
Rasmus gennemgår opgavehuskeren. 
 
5. Opdatering af foreningens økonomi/ regnskab 
 
Trine kopierer regnskabet, så det også kommer ud på mail sammen med indbydelsen til 
Generalforsamlingen. 
 
Hilde finder ud af, hvem der skal have mail og hvem der skal have papirversion. 
 
De skal sendes ud senest 8. maj jf. vedtægterne. 
 
Regnskabet er ikke helt færdigt, men der er stadigvæk et pænt overskud. 
 
 
6 Hjemmeside/Facebook 
 
Der skal overdrages rettigheder til Trine. Dette er sat i gang. 
Målet er at hele bestyrelsen skal kunne redigere opslag i gruppen. 
 
7 Kommende arrangementer 
 
Indkaldelser til generalforsamling ud den 8. maj 
 
Generalforsamling 19. maj kl 15.00 på legepladsen.  Hilde og Trine bager kager. 
 
11. Juni kl. 10 legepladsdag. 
 
8. Beboerbladet 
Hilde og Anne arbejder videre jf. referat fra sidste møde. 
 
9. Legeplads. 
 
Der er lavet en ny lejekontrakt, der er i gang med at blive underskrevet. 
 



Græsslåning. 
Det diskuteres, hvordan det skal ske fremadrettet. Man kan søge kommunen om midler til at få 
græsset slået. En anden mulighed er at lave en frivillig ordning i Lørup, hvor man kan melde sig til at 
hjælpe med at slå græsset. 
 
Beslutningen er, at vi søger om tilskud, men indtil der er svar, står vi selv for at slå græsset. 
Bestyrelsen laver et opslag på Facebook, hvor beboere kan skrive sig på en uge. Indenfor den uge 
bestemmer de selv, hvilken ugedag græsset bliver slået. Bestyrelsen vil prøve at dække “hullerne” i 
planen for græsslåningen. 
 
Målet er at græsset bliver slået hver 14. dag. 
 
10. Landsbyplan 
 
Landsbyplanen er revideret og tages op til Generalforsamlingen. 
 
11. Generel trafik 
 
Vi afventer forbedring. 
 
Der er lagt skærver på Ejsmarken. 
 
Der snakkes om: 
- behov for lys på cykelstien ved Goe Bakke. 
- cykelsti igennem Lørup på strækningen fra Ryslinge 
- lindetræer i “trekanten” trænger til at blive beskåret pga nedsat udsigtsforhold 
- bekymring omkring svinget ved den nyetablerede sø på Krumstrupvej. Der er forlydende om, at 
vejen skal forbedres 
 
12. Evt. 
Ingen punkter 
 
13. Næste møde 
Generalforsamlingen kl 15.00. 
 


