
 
 
Referat af konstituerende lokalrådsmøde den 11. april 2012, kl. 19-21 
 
Mødested: Klubhuset v. Vestermose Skole 
 
Afbud: Tine 
 
Referent: Anja 
 
 
Punkt 1. Konstituering 
 
Formand  Anja 
Næstformand Martin 
Kasserer  Anita 
PR (ekskl. facebook) Dorrit 
Facebook  Martin og Vagn 
 
Referatskrivning går på omgang. 
 
 
Punkt 2. Gadeteater 
 
Martin og Anja informerede om status pt.  
 
Den 5. august kl. 11.30 spiller en teatertrup stykket ”Friendly Fire”. der er endnu ikke fastlagt et 
spillested, da det afhænger af truppens ønsker og behov. Vi har dog primært foreslået et af følgende 
tre steder: 
 

• Hallelev Forsamlingshus – nærmere aftale skal laves med forsamlingshuset og evt. Søren 
Olsen  
  

• Sønderup Præstegård (evt. p-pladsen) – nærmere aftale skal laves med Helene Holm 
(sognepræst) og evt. Sønderup Smedje  
  

• Henrys Hus i Nordrup – nærmere aftale skal laves med Nordrup Menighedsråd og evt. 
tidligere Maxi Byg angående parkering 

 
Arrangørerne vil besigtige stederne og opfordres til at tage kontakt med Martin om dette. 
 
Vi vil gerne lave lidt ekstra ud af eventen og forslagene går bl.a. på  
 

• at sørge for en grill, hvor folk kan stege kød efterfølgende til en medbragt frokost 
• salg af øl og vand (evt. forestået af forsamlingshuset) 
• teatersminke, gøgler, ballonkunstner el.lign. efter maden 

 
Vi ønsker at lave denne dag i samarbejde med andre foreninger i området. 



 
 
Punkt 3. Skt. Hans fest 
 
Vi har besluttet følgende om arrangementet, som er nødvendigt for reklamen i bl.a. lokalbladet:  
 
Dato: 23/6 2012 (giver vist lidt sig selv) 
 
Tidspunkt: Da det er en lørdag vil vi kunne starte tidligere end vanligt, og vil på den måde have 
 mulighed for at planlægge underholdning før maden. 
 
 Vi har engageret en legekonsulent fra Gerlev Legepark i tidsrummet 16-17.15. Pris 
 2.500 kr. 
 
Mad: Vi tilbyder 3 muligheder: 
 
 Vi sætter grill op, så man selv kan stege medbragt mad og helt sørge for egen 
 forplejning. 
 Man kan vælge at købe adgang til en tilbehørsbuffet 
 Man kan vælge at købe den ”store pakke” med hhv. helstegt gris og tilbehørsbuffet 
 
 Børn under 5 år gratis alle andre betaler fuld pris. 
 
 Anita indhenter priser og vil også gerne stå for tilmelding via sms. 
 
 Priserne er som følger: 
  
 Fuldpakke med gris og tilbehør: 
 
 5-12 år: 100 kr. 
 13-   år: 130 kr. 
 
 Tilbehør alene: 
 
 5-12 år: 35 kr. 
 13-   år: 65 kr. 
 
 Tilmelding til spisning og betaling herfor skal ske senest 1. juni 2012 for at have 
 adgang til buffet og gris. På den måde skal vi ikke administrere en masse kontanter på 
 dagen, og vi burde være sikre på at have mad nok. 
 
 Maden skal omkostningsmæssigt hvile i sig selv. 
 
 Der laves mærkater til tøjet, så vi kan styre adgangen til maden bedst muligt. 
 
Kagebord: Kage ad libitum for 10 kr. pr. ps. i lighed med sidste år. Kan betales på dagen. 
 
 Der laves mærkater til tøjet, så vi kan styre betalingen. 



 
 Landsbykællingerne høres evt. om de vil være behjælpelige med bidrag til kagebordet. 
 
 Børn under 5 år gratis. 
 
Sjov & spas: Vi (Dorrit) hører Gerlev Idrætshøjskole om de kan købes til ca. 1½ times 
 underholdning inden maden - evt. fra kl. 16. 
 
 Efter maden kan der arrangeres rundboldkamp eller/og andre lege/holdkonkurrencer à 
 la sækkevæddeløb, æggeløb, bræddeski, lakridssnørespisning og hvad vi eller kan 
 finde på. 
 
Musik: Vi vil arbejde på at få rigget noget musik til (ikke levende), så der efter bålet kan blive 
 mulighed for en svingom i græsset. 
 
Øl & vand: VIF høres, om de har lyst til at stå for et salg 
 
Is: VIF har en fryser (?), og høres om den kan lånes og evt. om de vil stå for salget 
 
Skilte: Anja undersøger muligheden for at få lavet nogle ordentlige skilte på Selandia, selvom 
 det tidsmæssigt kan blive svært at nå i år. 
 
Telt: Alle kommunens telte er lånt ud. Anja kan sørge for pavillon i lighed med sidste år. 
 
Båltale: Anja kontakter Helene Holm og tjekker at aftalen stadig holder. 
 
PR: Dorrit sørger for indlæg til lokalbladet 
  
 
Punkt 4. Sommerpicnic 
 
Vi satser på tre arrangementer: ulige uger på rullende ugedage.  
 
Tidspunktet er mellem 17.30 og 19.30. 
 
Alle deltagere medbringer selv mad og drikke. Lokalrådet giver dog en øl/vand/juice pr. ps., og 
sørger for noget sødt til kaffen. 
 
 
Planen er som følger: 
 
Uge 27: tirsdag den 3. juli 
 
Sted: Hos Anna og Poul Gårdbo, Tyvelsevej 4 (er tilmeldt ”åben have”) tlf. 58266167 
 Entre dog 20 kr. pr. deltager - børn er gratis. Er det en post vi tager? 
 I tilfælde af dårligt vejr er der plads til, at ca. 40 ps. kan side indendørs ved borde. 
 
 



Uge 29: onsdag den 18. juli 
 
Sted: Gudum Møllegård på plænen ved åen - Leragervej 2 hos Vagn og Lydia 
 
 
Uge 31: torsdag den 2. august 
 
Sted: ”Brakområdet" ved broen over Gudum Å her for enden af stien, der går fra enden af 
 Årslev Engvej til Lille Valby. Man skal gå eller cykle derned fra vores ejendom eller 
 fra Lille Valby. 
 
 
Vagn vil gerne sørge for at træffe aftaler med Anna og Pou. han vender hurtigst muligt tilbage (er 
allerede sket mht. Anna og Poul - se ovenfor) 
 
 
Anja sørger for reklame til lokalbladet om dette. 
 
 
Punkt 5. Eventuelt 
 
Vagn foreslår at vi tager kontakt til de foreninger, som er i vores område med henblik på 
samarbejde og gensidig information. Vi arbejder videre med dette. 
 
Anja har planer om at henlede Teknik og Miljøudvalgets opmærksomhed på de 6 nye store møller 
nord for Tude Å, og i den forbindelse bede dem om at tænke en ekstra gang før der udlægges to 
områder til kæmpevindmøller i vores område. 
 
Anja kontakter Linda mht. tilladelser til redaktion af vores facebook-side, så Vagn og Martin kan få 
adgang. Hun har i øvrigt lovet at stille sig til rådighed, hvis der er spørgsmål til anvendelse og 
opbygning.  
 
Næste møde er 24. maj 2012 kl. 19 hos Anja (Herrestrupvej 19) 


