
Næste udgivelse 4-6 september
Deadline 26/8

Pia og Torsten sætter sig sammen

Energimøde/Borgermøde
Skolen
Interview med børnehavelederen
9 faste
Follerupgaard Mikkel
Status på artikler
Gunhild

Indhold

Samling af foreningerne bagerst i bladet

Der er 2-3, der er faldet fra og et par stykker, der ikke har betalt
Annoncer

Mange nye medlemmer

Vi lægger artiklerne ud inden udgivelsen af Borgerbladet
Liv i landsbyerne

Borgerbladet

Vi afventer input fra et fællesmøde
Legeplads

Søren har møde med Buus på mandag
Vi satser på at have den oppe inden uge 29, så den kan komme med i Borgerbladet

Opslagstavle og bænk

Søren meddeler Laila, at vi har tænkt os at fælde træerne
Erik fælder træerne

Fælning af træer

Hvis de skal bindes op, skal de beskæres først.
Mikkel spørger Kristian om, om der er alternativer til Rødtjørene

Udskiftning af Rødtjørn

Mikkel har sendt priser etc. 
Laila har sendt en mail og udbad en tilladelse fra menighedsrådet til at hente 
tegningerne fra Rambøll

Udvalg nedsat
Mikkel, Søren, Peter Lund, Lars Sterling

Nickolaj Myck
Næste skridt er at tale med kommunen

Udstykning

Ikke muligt pga. timedrift
Busrute

Status på opgaver
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Ikke muligt pga. timedrift

Benzin kan refunderes fra helhedsplanmidlerne
Thomas tager kontakt til Laila og hører, hvordan det håndteres

Slåning af græs

Nyt byskilt

Skal være saltfaste
Krokus er væk, inden der skal slås græs

Blomsterløg

Idéer til forskønnelse

24/6 - 19:30
Vi bliver 10-12
Skolestuen
Torsten skriver til Ole
Pia indkøber forplejning

Forsikringsforhold
Oplæg til fællesarangement
Idéer til arrangementer
Nedrivning af ruiner
Knudsens gård og lignende

Anvendelse af helhedsplanmidler
Inddragelse af borgere

Dagsorden

Møde med Bredstrup Pjedsted beboerforening

Vi holder mødet d. 17/9
Torsten skriver til Lisbet
Legeplads
Større arrangementer
Herslev Revy i forsamlingshuset
Thomas undersøger, om forsamlingshuset er ledigt

Herslev fællsesmøde

Lørdag d. 15. august kl 13:00
Grillning af pølser
Torsten opretter en Facebook-event
Thomas undersøger mulighed for kalender i wordpress inden mandag
Torsten opretter et event på Facebook

Fugleskydning

17/8 19:30
Hos Thomas

Næste møde
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