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Bestyrelsesmøde fredag 6. april 2018 

 

Referat 

 
Holger Quist havde sørget for et veldækket morgenbord.  

 

Borgerforeningen har modtaget en henvendelse fra kommunen vedrørende 

helleanlæggene på Orionsgade i Uglev, hvis berettigelse vi skulle tage stilling til. I 

vores svar til kommunen tilkendegiver vi bestyrelsens synspunkt omkring, at 

helleanlæggene tjener et godt formål, men opfordrer kommunen til selv at foretage en 

høring direkte til hver enkelt beboer i den berørte zone. Som bestyrelse kan vi 

umuligt tale hver enkelts sag, da der sikkert er forskellige holdninger til chikanerne.  

 

Det er vigtigt, at borgerforeningen lykkes med at præsentere sig selv. Derfor vil 

bestyrelsen hurtigst muligt udarbejde en folder, som i punktform beskriver 

foreningens arbejde og som henviser til hjemmesiden. Folderen skal være klar til 20. 

april.  

  

Det kan overvejes at indføre enkelte arrangementer kun for medlemmer for at gøre 

det økonomisk attraktivt at være medlem. Ligeledes kan der laves arrangementer, 

som er gratis for medlemmerne at deltage i, mens ikke-medlemmer skal betale et 

mindre beløb. De fleste af vores arrangementer skal dog ske med det åbne og 

imødekommende in mente.  

 

Foreningen har ansøgt ingeniør Flemming Jørgensen fra kommunen om tilførsel af nyt 

sand på legepladsen i Uglev. Desværre viser det sig, at puljen, som man tidligere har 

haft glæde af i f. m. legepladsen, blev nedlagt i fjor; således er det ikke fremover 

muligt at opnå kommunalt tilskud til såkaldte grundejerforeningslegepladser. En 

dialog omkring almindeligt vedligehold af pladsen påbegyndes med Flemming 

Jørgensen. 

 

En idé om at afholde ”åbent hus” på forskellige spændende steder på egnen blev 

drøftet. Holger Quist tager kontakt til Tage Christensen ang. fremvisning af hans 

veteranbiler. Louise Brusgaard kontakter Søndbjerggård. Vi forestiller os at afholde et 

”åbent hus”-arrangement et par gange om året. 

 

På befrielsesdagen 5. maj er borgerforeningen vært ved en sammenkomst på 

Stationen. Foreningen vil være vært ved kaffe og rundstykker og sælge øl og vand. 
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Erik Burmølle Knudsen søger om spiritusbevilling. Detailplanlægning ordnes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

 

6. april, ref. Chr. Birkebæk 

 

 

 

 


