
Bestyrelsesmøde i Jystrup Landsbyforening den 22. juni 2022

Dagsorden

1. Borgermøde om fjernvarme, hvem gør hvad?

2. Seneste om Valsø-gylle

3. Seneste om projekt Multihus

4. Økonomi, Nordea, Årshjul, Underskrive vedtægter til banken, sponsorer…
5. Jystrup Film, lokaliteter?

6. Facaden/malerierne på Brugsen, emailadresse skal ændres.

7. Trafiksikkerhed, Vigersted har haft tekn. forv. ude at se på forholdene.

8. Sn abonnement, opdatering fra Stef?

9. Akuthjælperordning i Jystrup?

10. Ny uddeler Daniel

11. Næste mødedato, -tid og -sted.

12. Eventuelt.

Referat

Sted

Aktivitetshuset - Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup

Deltagere

Lars, Lasse, Stef, Martin, Kurt, Lone.

Afbud

Louise.

Dagsorden

1. Borgermøde om fjernvarme, hvem gør hvad?

Nøgle til skolen afhentes af Steff på kontoret inden kl. 15. Vi mødes kl. 18 og gør klar. Lars

køber øl+vand. Søren Holm har lavet et fint oplæg og Lars kontakter oplægsholdere og hører

om der mulighed for at inddrage andre varmekilder (varmepumper). Især i områder hvor

fælles varmekilder ikke er en mulighed.. Gerne med blik på fremtiden. Steff køber vin til

oplægsholderne.
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2. Seneste om Valsø-gylle

Anmeldelse af gylletanken , er lavet om til en ansøgning og skal behandles som landzone

tilladelse. Derved kommer der en nabohøring.

3. Seneste om projekt Multihus.

Mødet mellem multihus gruppen og kommunaldirektør Mette Jeppesen er blevet aflyst fra

kommunens side. Mødet vil blive afholdt d. 10.08.22 i stedet. Der skal være en rundvisning

og gruppen vil præsentere oplægget til et multihus.

4. Økonomi, Nordea, Årshjul, Underskrive vedtægter til banken, sponsorer…

Lasse har indsamlet oplysninger til Nordea og indsender disse. Lasse har lavet et årshjul hvor

alle faste begivenheder er listet. Lars laver en fakturamaske til sponsorer.

5. Jystrup Film, lokaliteter?

Der er lavet en liste med forslag til lokationer. Tilføj gerne flere inden sommerferien. Lars

spørger ind til hvem der har sponsoreret filmen. Det kan have indflydelse på lokationerne.

Der skal være en lokal med, den dag der filmes.

6. Facaden/malerierne på Brugsen, emailadresse skal ændres.

Malerierne på Brugsen er renset, men der står en forkert hjemmeside adresse. Den skal

rettes - Steff kontakter Lisbeth Bang.

7. Trafiksikkerhed, Vigersted har haft tekn. forv. ude at se på forholdene.

Vi har modtaget spørgsmål fra Helle Evald vedr. trafiksikkerhed når Vårmarken bliver beboet.

Lars svarer på mailen. Lars prøver at få en update på cykelstien i Egemose. Efter

sommerferien indkalder Lars til møde i trafikgruppen.

8. Sn abonnement, opdatering fra Stef?

Sn abonnement fås ikke som fælles. Der betales et abonnement til Lars

9. Akuthjælperordning i Jystrup?

Udvidet akutordning - Lars undersøger hvorfor Jystrup er blevet nævnt i radioen. Og hvem

der står for det. Lars har spurgt til de hjertestarter der står ved den gamle gofbane, men har

endnu ikke fået svar.

10. Ny uddeler Daniel

Lars rundsender artikel med ny brugsuddeler.
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11. Næste mødedato, -tid og -sted.

D. 30. August kl. 18.00 i aktivitetshuset

12. Eventuelt.

Lars aflevere et kamera til Martin. Vi vil se om vi evt. kan optage varme mødet.

Den 16. August kører Postnord cykelløb gennem Jystrup. Skal det markeres?

Martin har lagt et stort arbejde i at lave et oplæg til ny hjemmeside. Vi har fået et link til en

prøveside. Der arbejdes videre med oplægget.
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