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Referat fra Vestermose lokalrådsmøde den 18. maj 2011

1. Fremmødte: Dorrit, Anita, Anja, Linda og Martin.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

3. Orientering fra formanden
a. Ansøgning om driftstilskud.
Vi søger drifttilskud på baggrund af 97 medlemmer. Tilskuddet svarer til 12.000 kr.
NemKonto er lige på trapperne, så ansøgning om drifttilskud kan indsendes. NemKontoen er en forudsætning for 
udbetalingen.
b. Metrokort.
Lokalrådet har som bekendt oprettet CVR-nr. I den forbindelse kommer en masse reklamer og tilbud, bl.a. om at 
figurere i diverse registre osv. Vi har blandt andet fået tilbudt Metro-kort. Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer tilbydes 
dette.
c. Affaldstrailer.
Kavo har lavet en trailer, med sorterings sække/spande, som man kan booke og låne, f.eks. til oprydning i 
lokalområdet. Ganske gratis og transporten er inkluderet. Vi skriver os denne mulighed bag øret, hvis vi f.eks. 
arrangerer en ”oprydnings/saml-skrald-dag” i Vestermose.

4. Opfølgning på Skt. Hans
a. Hvor langt er vi hver især med vores ansvarsområder? 
Reklame. Linda har lavet indlæg til lokalblad. Har også udarbejdet plakatopslag som også kan bruges til seddel – der 
skal laves et par justeringer inden den går i trykken – anfør www-adresser og efterspørg kagebagere og ved. Linda 
retter dette og sender fil til Anja og Anita. 
Laminerede plakater ved vejen + alm. plakat i forsamlingshus m.m.
Dorrit køber kul og Anja medbringer tændblokke.
Tine medbringer talerstol.
Anita har forhørt sig hos idrætsforeningen VIF, som gerne vil sørge for airtrack og lidt underholdning. Airtrack er 
betinget af vejret.
Anita sørger for en 120 cm kuglegrill og låner megafonen fra Bevar Vestermose.
Lokalrådets bestyrelse mødes på sportspladsen kl. 20:00 aftenen inden og sætter bålet. Hvis vi har fremskaffet 
havepavillioner sættes disse op på dagen af lokalrådets bestyrelse m. familier fra kl. 16:45.
Anja, Dorrit og Martin medbringer spande til vand.
Linda sørger for at medbringe gasbrænder til at tænde bålet med.

b. Løse ender i øvrigt:
Linda forhører sig om Helene præst vil holde båltale.
Kager: Lokalrådets bestyrelse bager et par store kager hver. Vi efterspørger også ivrige kagebagere blandt øvrige 
beboere.
Anita vil spørge pedel om nøgle til toiletter, bom og garage, hvis vi skal have ekstra borde og stole.
Heks: Martin spørger derhjemme om ungerne vil lave en heks.

5. Sommerpicnic
a. Steder til picnic. Torsdage i sommerferien: 17:30 – 19:30
2 tovholdere pr. gang. Tovholderne medbringer hjemmebagt/bragt kage og drikkevarer til uddeling + en skraldesæk. 1 
stk. drikkevarer pr næse. Deltagere medbringer selv mad, service, yderligere drikkevarer m.m. Husk kameraet og tag 
billeder til hjemmeside og facebook.
b. Hvem deltager hvornår
• 30. juni – Naturshelter, Madslunde – Anja, Linda
• 7. juli – Nordruplundskoven - Anita



file:///C|/MA/Vestermose%20Lokalråd/Referater/2011-05-18-Referat-Lokalraadsmoede.txt[22-05-2011 23:30:17]

• 14. juli – Skoleskoven 
• 21. juli – Årslev, Tude Å – Anja, Linda
• 28. juli – Gudum gadekær/Hallelev gadekær/vindmøller Gudum - Dorrit
• 4. august – Besøgshave i Tyvelse – Linda, Anja 
c. Indkøb af drikkevarer
Vi afventer udbetaling af driftsmidler og må indtil da bruge af kagekassen fra Sankt Hans til indkøb af øl, vand, juice. 
Tovholderne til hver picnic ”overtager” drikkebeholdningen fra sidst og sørger for at købe op fra ugens tilbud…
d. Bageliste/indkøb af småkager
Tovholderne pr. picnic indkøber/bager kage.
e. Deadline for endelig plan er 20. Juni, så den kan ”offentliggøres” til Sankt Hans.
f. Linda følger op over mail mht. steder og tovholdere, samt ”bank” til kommende picnicsteder.

6. Snak om hjemmesider
Efter sommer vil vi invitere webmaster på www.vores-vestermose med til et lokalrådsmøde og prøve at tale om 
fremtidig strategier/samarbejde.

7. Eventuelt
a. Næste møde: 22. August kl. 19:30-21:00
b. Indslag om ”Sådan gik Sankt Hans og sådan gik vores sommer-picnics…” til lokalblad. Linda tjekker deadline og 
sørger for indslag.
c. Linda: husk at opfordre folk til at følge med på hjemmeside og Facebook i forhold til begivenheder.
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