
Bylaugsmøde d.24 10 2012 hos Jutta 

Dagsorden:  

1. En snak om Landsbyforum, er det noget for os? 
2. Lukning af Spangsbrovej (vej fra Stolbro til Stevning) 
3. Juletræstænding 
4. Generalforsamling 
5. evt. 

Ad 1 

 Vi har modtaget en invitation til deltagelse i møde i ”Landsbyforum”. Da 
invitationen kom så tæt på afholdelses dagen, var der ingen fra Dyndved 
Bylaug der deltog.  

Vi har besluttet, at vi gerne deltager fremadrettet, hvis vi modtager 
mødeindkald i god tid. Vi deltager lidt på skift. 

Henrik hører om de evt. allerede har en liste med planlagte mødedage, hvis ja 
mailer han den til resten af bestyrelsen. 

 Vi vil gerne bruge ”Landsbyforum” til bl.a. at få nye ideer og tips til hvordan vi 
kommer videre. Både med ideer til aktiviteter og ansøgning om midler hertil.  
Også for at se hvad der er af muligheder. 

Ad 2 

Korrektion til punktet. Det drejer sig om Møllehøjvej og Langrygelvej – ikke 
Spangsbrovej!   

Vejen er blevet renoveret og er lukket for køretøjer. Den skal bruges som 
cykelsti og på et tidspunkt kommer der en låst bom for. 

Tidligere er vejen blevet benyttet af de store landbrugsmaskiner som skulle til 
Nordals, ligesom entreprenørmaskiner og lastbiler der skulle den vej.  

Med lukningen af vejen bliver konsekvensen, at al den tunge trafik skal 
gennem Stolbro og Dyndved. Vore bekymringer går på støj, plads, fart og 
cyklisterne.  

Vi ønsker at høre Stolbro Bylaugs holdning og tanker til ovenstående, hvorfor 
Henrik kontakter formanden Peter Christiansen for evt. fælles fodslag med 
dem, og evt. møde de to bylaug imellem.  

Bestyrelsen orienteres så snart Henrik ved mere. 

 



Ad 3 

Juletræstændingen i år bliver torsdag d. 29. november kl. 19. Henrik melder 
afbud.  

Bestyrelsen mødes kl. 18 for at ”rigge” til. 

Arbejdsfordeling: Jutta laver invitation og sørger for uddeling sammen med 
Marianne. Henrik kopierer. 

Bente hører Bjarne og Kjeld om juletræ og pyntning og Gert om bænke. 

Marianne hører Lisbeth om krus, gløgg varmer skeer m.m.  

Bente og Marianne har rutinen i at handle ind ☺ 

John rydder laden, fyrer op og hører Kjeld om infoskabet evt. kunne være 
færdig til indvielse samme dag. 

Ad 4 

Generalforsamlingen i 2013 bliver evt. d 6. marts.  

Marianne undersøger med besøg på sygehusmuseum og efterfølgende 
generalforsamling i personalekantinen eller Cafeteria på Guderup skole. Hvis 
det bliver i personalekantinen har vi brug for, at et par frivillige bager en kage 
til aftenkaffen. 

 

EVT. 

Der arbejdes på et arrangement til Dansk affaldscentral Vojens i april. 

John forhører sig. 

Fra 2013 vil det være muligt at købe medlemskort, når vi har arrangementer. 
Det vil også være muligt at overføre via netbank. Konto nr. og opfordring 
bringes på hjemmesiden. 

Fremover vil referater kunne læses på Dyndved Bylaugs Hjemmeside. 


