
Referat af Bestyrelsesmøde - Gimlinge Landsbyråd d. 25. november 
2021 kl. 19:30 - hos Caroline 

Deltagere: 
Jeanette Nielsen

Jan Nielsen

Simon Friis

Caroline Amalie Falkenberg - referent


Referat 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde


1. Punktet springes over, da vi endnu ikke er i besiddelse af disse dokumenter 


2. Konstitueret bestyrelse ved enig bestyrelse 

1. Formand: Caroline Amalie Falkenberg

2. Kasserer: Jeanette Nielsen

3. Medlem: Simon Friis

4. Medlem: Jan Nielsen


3. Materialer fra tidligere formand

1. Bestyrelsen mangler: Adgangskoder til hjemmeside, Referater, igangværende 

sager mv. 

2. Tidligere formands kæreste er orienteret og vil bede ham overlevere materialer 

snarest

3. Jeanette følger op på sagen


4. Årligt støtte til forsamlingshuset på 4000 kr.

1. Vi har endnu ikke adgang til banken

2. Enstemmigt at landsbyrådet fortsat støtter forsamlingshuset, når vi får adgang til 

kontoen 


5. Forskønne indkørsler til byen

1. Jan og Jeanette vil undersøge muligheder og eventuelt priser - vi samler op på 

næste møde

2. Derefter laves et reelt bud på ønsker for Gimlinge med overslag på udgifter

3. Evt søge tilskud hos Nordea og andre steder for midler

4. Veje, det vedrører: Vemmeløsevej, Katrinevej, Vollerupvej


6. Trafikdæmpning

1. Status: Ingeniører har givet bud på vejens forløb - sagen, i sin fysiske form, 

indhentes fra tidligere formand. 

2. Næste skridt: angiveligt et møde med kommunen for den videre proces og 

finansiel støtte/ betaling af udlæg til ingeniører mv. 


7. Biogasanlægget - møde d. 30. november i Dalmose

1. Hvem deltager: Jan, Simon, Jeanette




2. Jeanette og Caroline deltager i Dalmosegruppens formøde om Biogasanlægget i 
Dalmosehallen d. 26. november kl. 15:30.


8. Eventuelt  


1. Oprette facebookgruppe for Gimlinge landsbyråd - Caroline 

2. Rette hjemmesiden til - Caroline - Vi afventer koden - Hjemmesiden skal indeholde 

lige nøjagtigt nok info til at medlemmer kan se bestyrelsen og kontaktinfo, evt. 
referater og mødedatoer. 


3. Indtægter fra medlemmer: Ny start med indbetaling fra 1. januar 2022 via 
mobilepayboks - 100 kr / år - vi følger op på næstkommende møde


4. Havetraktoren prutter og oser - Jan kigger på den 

5. Enghavestien orientering - Susanne og Kenneth Mathiesen passer stien 

6. Sportspladsen i Gimlinge IF. Række ud til IF for et samarbejde om områderne - vi 

aftaler nærmere på næstkommende møde

7. Kirkestierne - Gyldenholms traktorer passerer over stien mellem to marker. Simon 

tager kontakt til bestyrer på Gyldenholm, og beder dem tage hensyn.  

8. Velkomsthilsen fra Landsbyrådet til nye landsbyboere - en folder kan laves og nye 

beboere kan modtage denne sammen med en lille hilsen - udformning overvejes 
og vi genoptager emnet på senere møde


9. Arbejde på at skabe en månedlig sammenkomst ved gadekær/forsamlingshus i 
samarbejde med Forsamlingshuset. Eventuelt første fredage i måneden


Næste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2022 kl. 19 hos Simon Friis 

26/11/2021 - Caroline Amalie Falkenberg 


