
Bestyrelsesmøde d.3. juli kl. 19 hos Marianne 

Dagsorden:              

• Udviklingsplan - Den skriftlige del Connie Skovbjerg  

Conny ledte os hurtigt og sikkert gennem processen med at få lavet en 
udviklingsplan i forhold til hvad der kom ud af mødet på Nymølle kro i marts. 

Vi fik sat en masse på papir, sat tovholdere på, snakket vision, at Dyndved 
skal være et trygt og hyggeligt sted at bo. Snakket turismeindsats med bl.a. 
cykelruter, vandreruter. Der blev snakket hyggehjørner/legeplads m.m. og 
ekskursioner for at få ideer.   

Det hele blev samlet til 5(6) aktuelle overskuelige opgaver med tidshorisont på 
de forskellige tiltag. 

Da vi jo har en konflikt i forhold til det at kunne færdes trygt i Dyndved og den 
tunge trafik fra de erhvervsdrivende med store køretøjer, inviterer vi teknik og 
miljø til et møde i oktober for en drøftelse herom, evt. også med deltagelse fra 
Stolbro.  

Henrik sender alt materialet renskrevet fra udviklingsmødet til Connie inden 
september 2014 

Jutta kontakter Lene ang. noget historisk fra Dyndved. Både til brug i 
udviklingsplan men også til pjecen til nye beboere. 

• Gaveliste  

Der blev udarbejdet en gaveliste, så vi har styr på hvad Bylauget giver til. 

• Velkomstpjece og eller gave til nye i Dyndved 

Der laves forslag til en velkomstpjece til tilflyttere. Samtidig blev det vedtaget 
at pjecen afleveres sammen med en blomst.  

• Tidsplan for det praktiske arbejde m borde og bænke v Dyndved Hav  

Punktet blev diskuteret under det første punkt. 

• Skilte i byen 

Vi afventer mødet med teknik og miljø i oktober og hører deres anbefalinger 
ang. skilte med legende børn. 



• Byfest 

Forberedelserne er i fulde gang. 

Byfesten er for beboere i Dyndved. For at deltage i aftenfesten skal man være 
min 15 år. Det holdes hos Torben og Lisbeth. Invitationerne er omdelt i uge 28 
– betaling ved tilmelding senest 4.august. Vi begynder at rigge til i ugen op til. 

 

• Status på økonomi 

Fin økonomi. Vi bruger af ”byfestkassen” til bl.a. musik, børnearrangement. 

 

 

Arrangement hos Henrik Andreasen udsat. 

Bente er i gang med at organisere en stige som kan stå på trekanten når vi 
skal annoncere forskelligt. 

 

	  


