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Konstituerende bestyrelsesmøde  

tirsdag 6. marts 2018 

 

Referat 

 
Holger Quist forestod mødets indledning ved fællessang, ”I sne står urt og busk i 

skjul”.  

 

Den ved generalforsamlingen valgte bestyrelse begyndte mødet med at konstituere 

sig på følgende vis: Formand blev Chr. Birkebæk, som fortsat varetager 

sekretærhvervet, kasserer blev Erik Burmølle Knudsen. Holger Quist, Louise 

Brusgaard og Sigrid Tarp varetager øvrige opgaver. Vi er i bestyrelsen enige om at 

fordele arbejdet imellem os på en fornuftig og ligeværdig måde.  

 

Erik Burmølle Knudsen havde udarbejdet en medlemsliste, som p. t. indbefatter ca. 40 

personer. I den kommende tid skal vi hver især arbejde for at tegne flere 

medlemsskaber. Til dette formål er udformet en blanket, hvor man ved 

medlemsskabets oprettelse noterer kontaktoplysninger.  

 

På mødet oprettedes en ny e-mailadresse, som alle i bestyrelsen har adgang til: 

sondersognene@gmail.com.  

 

På generalforsamlingen garanterede de afgående bestyrelsesmedlemmer, at den 

nystiftede forening vil bibeholde de eksisterende arrangementer, som Uglev og 

Omegngs Borgergruppe og Søndbjergforeningen stod for eller hjalp til ved, og som i 

høj grad kendetegner et fast årshjul: Torvedag i Uglev, bagagerumsmarked på 

Handbjerghus Efterskole, friluftsgudstjeneste ved Søndbjerg Strand, sankthansaften, 

”Danmark spiser sammen” på Handbjerghus Efterskole, høstfest på Ballevej.  

 

Hvad kommunikation udadtil angår, er det hjemmesiden uglev.dk, som er 

”hovedsædet” for alle oplysninger om foreningens virke. Følger man med hér, får 

man det hele med. Facebook benyttes som en ”appetizer”, f. eks. i f. m. kommende 

arrangementer og ved flagning på borgerforeningens flagstang i Uglev.  

 

Kassereren oplyste, at hver transaktion på Mobilepay koster 75 øre. Overkommeligt, 

når man betænker, hvor meget besvær, det sparer bestyrelsen for ved 

opkrævninger.  
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En vedtægtsændring fandt sted på den stiftende generalforsamling. Erik Burmølle 

Knudsen fremsender dokumentet i et redigerbart format til Chr. Birkebæk, som efter 

at have rettet det til lægger det på hjemmesiden.  

 

For at øge opmærksomheden omkring foreningen indsendes en redaktionel tekst 

med billede af bestyrelsen til ugeaviserne.  

 

Mødet blev herefter brugt til drøftelse af både nye og gamle idéer: På et kommende 

møde vil vi formulere foreningens vision mere konkret. Men klart skal det være, at 

borgerforeningens eksistensberettigelse er at arbejde for, at det er attraktivt at bo og 

leve – og være gæst – i vores lokalområde.  

 

Blandt idéerne var etablering af en hundeskov; Sigrid Trap kontakter Skov- og 

Naturstyrelsen. Legepladsen i Uglev skal tilføres nyt sand; Chr. Birkebæk tager 

kontakt til Flemming Jørgensen fra kommunen. Ønske om juleudsmykning på 

lygtepælene. Blomsterbeklædte grøftekanter. ”Vaskekummer” eller anden beholder 

med blomster rundt om på fortovene, som passes af interesserede borgere. Forslag 

om at udsende podcast med hyppige mellemrum.  

 

I Odby Kirke fejres Danmarks Befrielse 5. maj kl. 10:00. Efterfølgende vil 

Søndersognenes Borgerforening være vært ved en sammenkomst. Det undersøges, 

om Stationen kan lejes den dag.  

 

 

7. marts, Chr. Birkebæk 

 

 

 

 


