
Bestyrelsesmøde – Lørup beboerforening 9-11-2021 
 
Deltagende: Trine, Steen, Rasmus, Hilde, Daniel. 
Fraværende: Anne, Sidsel. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af referent (Alle) 
Daniel refererer 
 
2. Godkendelse af referat (Alle) 
Referat fra sidste møde er godkendt 
 
3. Afholdte arrangementer siden sidste møde og andre opdateringer 
Der er siden sidst afholdt æblemostdag og høstfest.  Æblemostdag var ”som det plejer”, omtrent 25 
deltagende, hvoraf nogle medbragte æbler, og andre kom for det gode selskab. Høstfesten var med 
stor deltagelse, og en succes. Der berettes om et vældigt gilde, med dejligt mad og god stemning. 
 
4. Gennemgang/opdatering af ”Lørup Beboerforening – Opgavehusker” (Rasmus/Alle) 
Opgavehuskeren er gennemgået. Nogle opgaver er løst – andre er i proces. 
- Trine laver flyer om medlemskab, der omdeles sammen med indkaldelse til generalforsamling 
- Hilde er undervejs med at lave oplæg til landsbyplan. 
- Vådområde: Diskussion om muligheden for at etablere sti eller opholdsmulighed i forbindelse med 
vådområde. Det er stadig privat jord, og kommunen vil skulle bevilge penge til at etablere eventuelt 
anlæg. Rasmus kontakter ejer med henblik på at efterspørge mulighed for offentlig adgang.   
 
5. Generel opdatering af foreningens økonomi (Trine) 
Ingen store ændringer efter Trine har overtaget. Opdateret oversigt over medlemmer er nu lavet, 
efter opfordring om indmelding i forbindelse med omdeling af beboerblad. 
 
6.   Hjemmeside/Facebook gruppe. (Sidsel) 
Sidsel var fraværende. 
Der var enighed om, at man ved indmelding i facebookgruppen skal lave anmodning, hvor 
tilhørsforholdet til Lørup bekræftes. 
 
7. Kommende arrangementer (Hilde) 
Adventskransbinding  er eneste tilbageværende arrangement i indeværende kalenderår. Invitation 
og information rundsendes på Mail eller i postkasse til de, der ikke har angivet mailadresse.   
 
8. Beboerbladet (Hilde og Anne) 
Anne og Hilde fortsætter med at lave beboerblad til næste år. Fortsætter måske med temaet 
”haver” eller eventuelt med ”børnenes Lørup”. Næste blad planlægges til at udkomme umiddelbart 
efter generalforsamlingen. 
 
9. Legepladsen (Rasmus) 



Der er modtaget tilsagn om 45.000 kr, der er til rådighed i 2½ år. Legepladsudvalget søger lidt flere 
steder, inden der lavet oplæg til anvendelse af midlerne. 
 
10. Landsbyplanen – Oplæg til ændring (Hilde) 
Jf: pkt. 4 
 
11. Trafik (Steen) 
Der er kommet bomme op for cykelstiens udkørsel til Egsmarken. Umiddelbart ingen yderligere 
kommentarer for nuværende. 
 
12. Vådområdeprojekt Sogneskellet og Krumstrup Mølledam 
Jf: pkt. 4 
 
13. Evt. 
Datoer til begivenheder i 2022: 
- Generalforsamling 22/5-2022 kl. 15:00 på Legepladsen. Indkaldelse 14 dage før. 
- Legepladsdag 11/6-2022 kl 10:00. 
- Sct. Hans aften – dato giver sig selv. Arrangementet planlægges senere. 
 
14. Næste møde 
Tors. 27/1-22 
Flyttet til Tors. 10/2-22 kl. 19:30 
 


