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Bylaugsmøde	  d.29	  januar	  2015	  
hos	  Tina	  kl	  20	  

	  

Dagsorden	  

1. Sidste	  nyt	  
Henrik	  havde	  ikke	  deltaget	  i	  nogen	  af	  møder	  
Der	  er	  kursus	  30+31	  januar	  2015	  :	  Slip	  energien	  løs	  og	  vær	  på	  forkant,	  hvor	  der	  er	  én	  plads	  
ledig….ingen	  deltagelse	  fra	  vores	  bylaug.	  
Mette	  og	  Bente	  går	  snart	  i	  gang	  med	  projekt	  Skilte.	  
Henrik	  kontakter	  Thy	  kommune,	  med	  henblik	  på	  at	  få	  information	  om	  hvordan	  et	  
landsbylaug	  kan	  købe	  ejendom	  til	  fælleshus.	  
Udviklingsplanen	  er	  i	  trykken	  og	  skulle	  være	  klar	  til	  generalforsamlingen,	  hvor	  den	  deles	  ud	  
til	  medlemmer.	  Ikke	  deltagende	  medlemmer	  får	  den	  udleveret	  senere.	  
Velkomsthilsenen	  til	  tilflyttere	  skal	  helst	  afleveres	  inden	  for	  den	  første	  måned.	  Vi	  må	  deles	  
om	  ansvaret,	  som	  dog	  hovedsagelig	  ligger	  på	  den	  gade	  hvor	  der	  flytter	  nye	  ind.	  
Ambassadørerne	  hjælper	  også	  til.	  Punktet	  nævnes	  på	  generalforsamlingen.	  
	  	  

2. Planlægning	  af	  generalforsamling.	  (Hvor	  og	  hvordan.)	  
Forslag	  om	  at	  spare	  lidt	  på	  generalforsamlingen	  i	  forhold	  til	  det	  større	  arrangement	  vi	  
havde	  sidste	  år	  og	  set	  i	  forhold	  til	  at	  vi	  i	  foråret	  har	  et	  projekt	  ved	  Dyndved	  Hav.	  
	  
Forslag	  om	  at	  besøge	  ”årets	  landsby”	  =Stolbro	  
	  
Henrik	  hører	  Ulf	  Nørulf	  (formand	  for	  LAG)	  om	  at	  fortælle	  om	  dette,	  samt	  information	  om	  
hans	  firma.	  Han	  kontakter	  også	  Peter	  Christiansen	  om	  at	  fortælle	  lidt	  om	  at	  blive	  årets	  
landsby.	  
	  Vi	  håber	  på	  at	  kunne	  holde	  generalforsamlingen	  i	  Ulfs	  gildesal.	  Medbringer	  kaffe	  og	  kage.	  
Kontingent	  kan	  betales	  denne	  aften.	  
Invitationer:	  Jutta	  laver,	  Bente	  printer	  og	  Marianne	  deler	  ud.	  
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3. Økonomi	  
Bente	  fremlagde	  økonomi.	  Solgt	  73	  medlemskort	  –	  kunne	  være	  bedre.Vi	  vil	  på	  
generalforsamlingen	  finde	  en	  kontingent-‐henter.	  
	  
	  
	  

4. Aktiviteter	  i	  2015	  
Vi	  havde	  sat	  et	  fastelavnsarrangement	  på	  her	  i	  februar.	  Tovholderen	  havde	  glemt	  det	  og	  
kunne	  ikke	  helt	  nå	  det.	  Derfor	  laver	  vi	  noget	  andet	  i	  løbet	  af	  foråret	  evt.	  frøbombning	  af	  
Dyndved	  J.	  
Vi	  skal	  have	  ”Hold	  Dyndved	  Ren”.	  Bente	  vil	  gerne	  stå	  for	  en	  udflugt	  til	  Bryggeri	  sammen	  
med	  en	  mere.	  Henrik	  tager	  fat	  i	  Henrik	  Andreasen	  igen	  ang.	  virksomhedsbesøg.	  Der	  skal	  
være	  loppemarked,	  lanternefest	  for	  børn	  og	  juletræstænding.	  Derudover	  har	  vi	  jo	  projekt	  
Dyndved	  Hav,	  hvor	  der	  skal	  etableres	  sti	  til	  Stolbro	  samt	  opsætning	  af	  borde	  og	  bænke.	  
Der	  nedsættes	  forskellige	  udvalg	  på	  generalforsamlingen	  hvor	  folk	  kan	  melde	  sig	  på	  til	  at	  
hjælpe	  med	  de	  forskellige	  arrangementer.	  
	  
	  

5. Planlægning	  af	  forårets	  projekt	  ved	  Dyndved	  Hav	  
Henrik	  foreslog	  at	  vi	  laver	  en	  arbejdslørdag	  efter	  at	  vi	  har	  holdt	  ”	  Hold	  Dyndved	  Ren”,	  
sammen	  med	  Stolbroerne.	  

	  


