
Bestyrelsesmøde d. 4. oktober afholdt hos Fit & Sund Algade kl. 1730. 

Tilstede: Bo Drevs Henriksen, Morten Pedersen, Lyd Ahlstrand, Christina Apel Johansen, Preben Kosiara. 

Preben Kosiara blev udpeget til ref. 

Formandens orientering: 

Økonomi: Indestående på foreningens konto ca. 108000 kr. 

Afdøde bestyrelsesmedlem Birgit Heinsen, havde i forbindelse med hendes bisættelse, ønsket at folk sendte et 

beløb til Byens Julebelysning, i stedet for blomster. Der blev sendt 3250 kr. til juleudsmykningen. Det var Birgits 

store ønske med en flottere julebelysning. 

Legepladsudvalget har arbejdsweekend d. 10/10. Man forventer at få rettet en del af de ting der ”halter” lidt 

bagefter. Der mangler noget jord til færdiggørelsen. Dette har Kommunen lovet at levere. I den sammenhæng 

blev formanden gjort opmærksomt at Vejvæsnet havde beskadiget en flagstang på Frøslevvej, vejvæsnet har 

sagt at der er bestilt en ny, men der er ikke sket noget endnu.   

 

Bye Night gik godt på trods vejret. Da der var en del nye personer i arbejdsgruppen, fik man en del erfaringer 

som der kan arbejdes videre med næste gang. 

Økonomien er ikke endeligt opgjort, men forventes at blive ca.6000 – 8000 kr. i underskud. Alle var enige om at 

regnen havde sin store årsag, for der var ellers godt besøgt, men folk fik jo ikke den store lyst til at sætte sig på 

de regnvåde bænke. 

Ved et tidligere møde med butikkerne, blev man enige om at prøve med længere åbning på udvalgte lørdage. 

Disse lørdagsåbent var meget positive. 

Det er meget vigtigt at handelslivet er med i disse beslutninger, hvis butikkerne ikke kan se sig selv i disse 

aktiviteter, så gavner det hele ikke noget. Ved det kommende julemøde med butikkerne bliver emnet taget op. 

Der arbejdes på at opsætte julebelysningen tidligere end ellers, det er noget som man også er begyndt med i 

andre byer. 

Den kommende juletræstænding vil blive drøftet med handelslivet ved det kommende møde. 

De små hytter bliver opsat i forbindelse med juletræstændingen. 

Der arbejdes med nogle tanker om at lave nogle forskellige konkurrencer, f.eks. kunne man lave en konkurrence 

om at finde nogle ting i butikkerne og så skulle man gå ind på foreningens hjemmeside og tilmelde sig 

konkurrencen, på den måde kommer folk ind i butikkerne og lærer foreningens hjemmeside at kende. 

Der har igennem de senere møder været drøftet om foreningen skulle have et nyt logo, disse drøftelser 

fortsætter i den kommende tid. 



På julemødet vil formanden fremlægge nogle tanker, man har om fremtidige aktiviteter, og i hvilken form. Hvis 

der ikke kommer flere frivillige, skal der findes andre former. 

Der har været afholdt et møde med kommunen om Nytorv. Der blev drøftet forskellige forslag. Det blev bl.a. 

drøftet om der kunne laves en overdækning af dele af Torvet med bænke og en evt. scene.  Kommunen var 

meget positive i nogle nye tanker, om torvet. Foreningen blev sendt hjem med besked om at komme med nogle 

ideer, og så være enige om dette. Formanden fik det bestemte indtryk, at kommunen gerne vil byen det bedste. 

Men forventer så til gengæld at der enighed fra byen. 

Kulturparken er ikke passet som aftalt, der skal findes en ordning som fungerer fremover. 

Næste møde: onsdag 13/10 kl. 1730. 

Ref.: 

Preben Kosiara 

  


