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Bestyrelsesmøde i Dyndved Bylaug 
d. 21 oktober 2015 hos Mette 

 
Dagsorden og referat 
 

1. Vores	  tur	  til	  Abena	  
 Der er 36 tilmeldte til turen. Rigtig fint. 

	  
2. Juletræstænding.	  Strøm	  til	  lyskæden?	  

Keld har gravet en brøndring i til lyskontakten . Henrik og Keld snakker sammen 
om en elektriker til at etablere strøm, og finder ud af noget med juletræ. Marianne 
og Jutta handler ind . Tina sætter opslag på hjemmeside. Bente sætter i Info-
vinduet. Marianne deler invitationer ud. 
 

3. Kan	  vi	  bruge	  kommunes	  tilbud	  (Blomsterløg,	  oprydning)	  
Kommunen tilbyder blomsterløg til udsmykning i byen. Vi vil gerne have ca 100 
stk til brug ved byskiltene, på trekanten og på skråningen ved landevejen ind mod 
Dyndved. Henrik giver kommunen besked. 
 

4. Førstehjælpskursus.	  
På Abena- turen høres om der stadig er interesse for etablering af et 1. hjælps-
kursus. Højst sandsynligt vil det være et egenbetalt kursus, hvis der ikke kan findes 
sponsorer. Vi kan evt. også høre om Stolbro har lyst til at være med.  
 

5. Skilte	  med	  legende	  børn	  
Som	  sikkert	  bemærket	  har	  ”legende	  børn”	  skiltene	  manglet	  i	  et	  stykke	  tid.	  De	  er	  nu	  
leveret	  tilbage	  af	  kommunen	  igen.	  Da	  de	  ikke	  stod	  korrekt	  blev	  de	  taget	  ned.	  Bente	  har	  
lovet	  at	  få	  Bjarne	  til	  at	  sætte	  dem	  ind	  på	  privat	  grund.	  Det	  skilt	  hos	  Gert	  skal	  vi	  have	  
fundet	  en	  lidt	  anden	  placering	  til.	  Dette	  aftales	  på	  Abena	  –	  turen.	  
	  

6. Økonomi	  
Budgettet	  ser	  rigtig	  fint	  ud.	  Vi	  er	  nu	  oppe	  på	  100	  medlemmer	  –	  Det	  kører	  for	  vore	  
kontingent-‐	  hentere	  J	  
	  

7. Sammenlægning	  af	  konti	  	  
Bente	  sørger	  for	  at	  lægge	  de	  to	  konti	  Bylauget	  har,	  sammen	  til	  èn.	  

	   	  
8.	   Evt	  

Der er møde om Hvidbogen og turisme d. 12 november 2015. Bente, Marianne og 
Mette deltager 
Indvielse	  af	  stien	  til	  Stolbro	  bliver	  evt.	  sammen	  med	  affaldsindsamlingen	  2016	  
	  

9.	   Tilflyttere	  
	   Der	  er	  kommet	  nye	  folk	  på	  Dyndved	  Søndergade	  8.	  Tina	  har	  afleveret	  blomst	  og	  folder.	  
 


