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Referat fra møde torsdag d. 10. april 2014 hos Henrik 

 

Dagsorden: 

 Konstituering af bestyrelsen 

 Evaluering af generalforsamling 

 Hvad fik vi ud af udviklingsplanen 

 Hold byen ren 

 Gennemgang af årets arrangementer  
 

Bestyrelsen konstituerede sig således. 

Formand: Henrik Henriksen 

Kasserer: Bente Bladt 

Bestyrelsesmedlem: Marianne S Berndt 

Bestyrelsesmedlem og hjemmesideansvarlig: Tina R Dohse 

Sekretær: Jutta Petersen 

Evaluering af generalforsamling 

Generalforsamlingen gik godt. De fleste, hvis ikke alle endda, blev og deltog. Dejligt med en kyndig dirigent! 

Vi har i bestyrelsen vedtaget at suppleanten deltager ved bestyrelsesmøder fremover. 

Hvad fik vi ud af udviklingsplanen?  

Udviklingsplansmødet var også rigtig godt. Der var en god og positiv stemning og der blev arbejdet meget 

seriøst med tingene. Man fik også fornemmelsen af at kende hinanden lidt bedre i byen, efter at have 

arbejdet sammen på tværs. Skeptikere af mødet meldte positivt tilbage med konstruktive forslag. Så i det 

store hele var det en aften der emmede af arbejdsomhed, positivitet og ikke mindst hygge.  

Hvis der lige skulle være et men… så kunne Nymølle Kro have scoret ekstra reklame for sig selv, ved at have 

været mere servicemindede med hensyn til serveringen og der skulle have været tændt for varmen noget 

tidligere, hvor børnene skulle være. Generelt var der for koldt og der var gennemtræk. 

Bestyrelsen har nu ud fra alt forarbejdet fra aftenen, besluttet at opprioritere Dyndved Hav som det første, 

da det er nemt at komme i gang med. Der blev snakket om grillplads, shelter, toilet, borde og bænke m.m. 

Henrik kontakter Connie Skovbjerg for anvisning om hvordan vi får det sat i gang/ finansieret. 
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Samtidig blev forskønnelse i byen også prioriteret og at vi også i byen finder egnede samlingssteder med 

borde og bænke. 

Bente undersøger ang. skilte med ”Legende Børn”. 

Mange havde sat flag ved omkørselsvejen. Dette er et projekt som vi ser på, på længere sigt. 

Hold Byen Ren 

Arrangementet finder sted søndag d. 27. april 2014. Arbejdsopgaverne blev uddelegeret. Henrik kontakter 

Danmarks Naturfredningsforening for, om der kunne være en interessekonflikt i, at vi bruger ”Hold 

Danmark Rent” s veste, handsker m. m og søger om sponsorering af gribetænger og forplejning hos DN. 

Hvis dårligt vejr griller vi i Henriks garage. 

Gennemgang af årets arrangementer 

Vi gennemgik aktivitetskalenderen for 2014. Henrik H havde et nyt initiativ med fra Henrik Andreasen, som 

dog lige skal planlægges. 

Vi besluttede at vente med at arrangere Skt. Hans til der engang er etableret en plads ved Dyndved Hav. 

Tina overtager alt omkring hjemmesiden – hun arbejder med det til dagligt, så for hende er det nemt  

Vi snakkede kort om muligheden for de erhvervsdrivende i Dyndved, at få et link til egen hjemmeside på 

Bylaugets. 


