
Referat af bestyrelsesmøde i Lørup Beboerforening mandag d. 29. august 2022 
Til stede: Jesper, Rasmus, Daniel, Anne og Trine Referent: Trine 

 

1.Referat godkendt. Referater er ikke sendt til Jens (Hjemmesiden). Daniel og Anne sørger for, at det bliver 

bragt i orden. 

2. Evaluering af arrangementer 

Generalforsamlingen var godt besøgt med god deltagelse i de enkelte punkter. Hilde trådte ud af 

bestyrelsen og Jesper Weng blev valgt ind. Der var ros til alle for det arbejde og de initiativer, der er blevet 

taget i det forløbne år. Pauline skrev referat. Dette lægges på hjemmesiden sammen med beretningen. 

Ca. 30 personer deltog i legepladsdagen. Der blev knoklet med klipning, gravning, kørsel af grus til nyt 

faldunderlag, bord-og bænkesæt blev lavet og der blev opsat ny grill og lavet ny bålplads. 

Skt. Hans i sol med grillmad og hygge! Igen et velbesøgt arrangement med store og små. Både ny grill og ny 

bålplads blev afprøvet, der kom næsten gang i bålet       og Midsommersangen blev sunget. 

3.Regnskab 

Foreningen har fået 2 store tilskud og beløbene går til forbedring af vores fælles plads – Legepladsen. 

32 medlemmer har betalt kontingent. 

CVR-nummer anskaffes, hvis vi kommer i en situation, hvor det er påkrævet. 

4.Gennemgang af hjemmesiden til næste bestyrelsesmøde 

5. Kommende arrangementer 

Høstfestudvalget arrangerer høstfest på Højvang lørdag d. 24. september. 

Æblemostdag d.  18. sep. Hanne og Tue sender invitationer ud og sætter skilte op 

Kransebinding den sidste lørdag i november. Dette år hos Hilde og Lars på kapelvej 

6.Beboerbladet er ikke kommet på gaden. Trine, Anne og Hilde mødes for at få bladet lavet hurtigst muligt. 

7.Legepladsudvalget holder snarest møde og planlægger køb og opsætning af nyt gyngestativ. Græsset er 

blevet slået af Pauline. Evt. søgning af beløb hos lokalrådet til græsslåning. Tak til Morten og Pauline. 

Bestyrelsen sender dem en hilsen. 

8. Trafik. Nyt bump på Lørupvej. Tilsyneladende ingen gener. Træet i T-krydset har Steen beskåret. 

Buskadset ved Lørupvej/Egsmarken har kommunen skåret ned. Begge dele skaber bedre udsyn. 

9. Nye beboere på Herredsfogedgården hilses velkommen (Rasmus). 

10.Henvendelser. Forsk. husstande har henvendt sig vedr. støj. Rasmus tager kontakt. 

 

KB8YK4Næste møde hos Anne d. 8. nov. 2022 


