
Dagsorden til bestyrelsesmøde den søndag den 01.05. klokken 18.00 
hos Christa og Christian 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Siden sidst  

- Legepladsen (det årlige tjek) 

- Vi mangler ibrugtagningstilladelse. 
- Hestene og stubbene er rådne. Stubbene fjernes. Hestene repareres eller fjernes. Klister i 
rutchebanen skal fjernes. 

- Landdistriktspuljen er nedlagt og hvad så? 

Lokalrådet ønsker en dialog med Karin Kjærgaard om fremtidens puljefordeling. 

Smart Village. Lars undersøger hvad vi i Sæd-Ubjerg får ud af at være deltager. 

Vores landsbybrochurer skal genoptrykkes. Lars undersøger om filen er hos Laursen Bogtrykkeri. 

 

1. Den færdige LUP – kommentarer/hvad melder vi tilbage til Malene og Jes? 

- Vi har fået en regning fra Jes og Malene på yderligere ca. kr 22.000. Vi har aftalt 50.000 kr 

for hele projektforløbet, så det er det beløb vi vil betale. 

- LUP: Fællesskaber bliver nævnt flere gange i LUP’en. Vi har taget initiativ til fredagshygge 

kl. 16-18, som skal være ganske uformelt, men det er helt OK at invitere familiemedlemmer 

mm. Hanne køber øl og vand! 

Lup’en skal udmøntes af borgerne i et samarbejde med lokalrådets bestyrelse. 

Borgermøde søndag den 12. juni kl. 18.00 med tapas og tilmelding til Hanne. 

LUP’ens hovedkonklusioner laves til en husstandsomdelt folder, som Carl Heinz omdeler i 

maj måned. Flemming søger for trykning af folder på 8 sider + indbydelse til borgermøde. 

Hanne bestiller tapas. 

Lars laver en seddel til oplysning om hvilken varmeforsyning der er i de enkelte husstande. 

2. Malenes og Jes´ oplæg til et videre samarbejde omkring Byens Torv/brandtomten 

- Vi skal indkalde til et borgermøde for at tage stilling til om vi skal have konsulenter på 

opgaven med Byens Torv og brandtomten. 

3. Arbejdsdag /planlægning, annoncering, indvielse af grejhytten 



4. Sprogkursus 

Bosætningskoordinator, Marianne Okholm A to B undervisning formiddag eller eftermiddag ved 12 

deltagere. 

Hanne har talt med den tyske præst, som også havde forskellige input. 

Flemming foreslår Ursula som underviser. Ralf Sehstedt er også en mulighed. 

5. Græsslåning (hvor) og græsordning 

Vi har et klipperhold på 6 personer, som har fordelt græsslåning i byen. Hver klipper tager en uge 

ad gangen. Klipperne er: Torben Sauer, Alex, Kedde Hansen, Per Schlüter, Christian Andresen og 

Lars T. (Lennart er med på klippeholdet fra 1. juli). 

Byens Torv klippes ugentlig. Grøftekanter ved marker klippes ca. hver 3 uge. 

6. Fredagsfællesskab 

Opstart den den 6. maj med øl og vand. Så må vi se om der opstår et behov for mere.. 

7. Stærehotellerne 

Stærehotellerne udlejes gennem camspaces hjemmeside. 120 kr pr person pr nat. 

Der er opsat en QR kode på stærehotellerne og på Byens Torv til booking. 

8. Køb af grill 

Der indkøbes en grill med 4 brændere med 1 låge til 3800 kr 

9. Analyse af opvarmningsformen i Sæd 

Lars laver forslag til et spørgeskema 

 

10. Evt. 

Lars informerede om en henvendelse fra lodsejerne om en solcellepark ved Vindtvedmøllerne. 

Vildtblomstområdet mellem æbletræer og vejen ønskes belagt med sand, så vi kan plante 

vildtblomster. Flemming spørger Knud om lån af gummiged. Jacob spørges om traktor og tipvogn. 



 

 

Der er afbud fra Karl Ove og Carl Heinz 

 

Mange hilsner 

Hanne 


