
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening 

24. januar 2022 kl. 19.00 i Aktivitetshuset  
 

Deltagere fra borgerforeningen: Ann, Maiken, Niels Aage og Jette 

1. Brætspilsaften 3. februar kl. 19 + 21. marts kl. 19 

a. Maiken bager en kage, vi sælger: kaffe og kage til 10 kr. pr mand, vi sælger 

også øl og sodavand, Jette laver FB opslag 

2. Fastelavn 27. februar start kl. 14 i kirken, efterfølgende i Aktivitetshuset 

a. Menighedsrådet sørger for arrangementet 

b. Vi skal have lavet et ophæng til tønder – Hans, Jørn og Jacob fra 

aktivitetshusudvalget bliver spurgt til råd, Maiken følger op 

3. Fællesspisning 2. marts kl. 18 

a. Maiken, Niels og Karina står for fællesspisning og melder ud på FB 

4. Tour de Hvidbjerg – ingen dato er fastsat, vi håber på et arrangement i år 

5. Forespørgsel fra udvalg omkring Stafet for Livet 21-22 maj via Maja Løndal: 

a. Vil borgerforeningen sponsorere leje af telt ca. 2000 kr. inkl. borde og 

bænke? 

Maja skriver sådan i sin forespørgsel: 
”Ang. stafet for livet, så vil jeg gerne prøve at samle et hold. Henrik er frivillig i selve bestyrelsen, så han har brug 

for at andre tager det lokale hold. Vil borgerforeningen sponsere leje af telt, da vi ikke længere har et vi kan låne 

(plus det er en af de ting, det har været svært at få hjælp til at sætte op og tage ned). Det koster ca. 2000 inkl. 

borde og bænke. I så fald vil jeg prøve at gå videre med om nogen vil hjælpe med at arrangere.  

b. Borgerforeningen vil gerne sponsorere teltet til Stafet for livet Jette giver 

Maja besked 

6. Henvendelse fra borger på Bakken 88 ang beskæring af træer, Niels tager kontakt 

og hører hvad det drejer sig om. 

7. Kommende udlejninger? Er der noget at være obs på ift. nedlukning? Nej 

8. Manglende ting i Aktivitetshuset? 

a. Hænge billede op – Bliver hængt op sammen med krog til tønder 

b. Reparer skab i køkken – Hans ordner det 

c. Kan vi få en nøgle? Afventer convensus 

d. Ann indkalder til et bygningsmøde i Aktivitetshuset forslag mandat 31/1-22 

kl. 19.30 

9. Generalforsamling 20 marts 2022 kl. 10  

a. Vi planlægger at servere øl, vand, te og kaffe samt rundstykker 



 
10.  Gå glad i Hvidbjerg holder opstarts arrangement den 5. januar i Aktivitetshuset 

kl. ca. 17. Har dette fået ny dato? – ikke lige nu der er udsat 

11. Velkommen blomst, det fortsætter vi med. 

12.  Evt. 

Næste møde den 14. marts kl. 19,00 

  



 
Bilag 1: 

Hej alle, 

Vi har fået denne mail – for et stykke tid siden. 

Er der nogen der vil kontakte Henny Dahl – Bakken 88 og høre, hvad det er hun ønsker? 

Der står jo ikke meget i den mail fra kommunen. 

VH Ann 

  

-------- Original besked -------- 

Emne: Hvidbjerg Borgerforening "Beskæring af træer syd for Bakken 88." 

Dato: 27.10.2021 08:51 

Afsender: WordPress <post@hvidbjergborgerforening.dk> 

Modtager: post@hvidbjergborgerforening.dk  

Svar til: keal@skivekommune.dk  

  

Fra: Kent Alex Larsen <keal@skivekommune.dk> 

Emne: Beskæring af træer syd for Bakken 88. 

 

Selve beskeden: 

Hej 

Jeg har modtaget en henvendelse fra beboeren på Bakken 88, Henny Dahl, vedr. 

beskæring af træerne syd for hendes ejendom. Da borgerforeningen låner arealet 

af Skive Kommune, vil jeg bede Jer rette henvendelse til hende, og om muligt 

imødekomme hendes forespørgsel. 

 

Mvh. Kent Alex Larsen, Teamleder Landskab og Grønne områder, Skive Kommune. 
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Bilag 2: 

Hej Maiken (formand for det hele)  
  
Så er juleferien forbi, og jeg prøver at rode lidt med skoledistriktet igen. 
  
Jeg har fået tilsendt liste med opdateret kundegrundlag for områdets skolesøgende børn, 
samt før-skolebørn. 
  
For 4 år siden blev der benyttet hele 8 forskellige skoler af områdets børn. Tal som i dag 

er blevet til vanvittige 13 forskellige skoler  
Imellem linjerne tydes dog nogle skilsmissefamilier, som næppe på noget tidspunkt vil 
indgå i det fællesskab vi ser os selv som en del af i Hvidbjerg, samt udfordrede børn der 
har specialtilbud rundt omkring. 
  
Skema er vedhæftet, men essensen kommer herunder: 
Friskolen i Skive                          11 elever 
Aakjær Skolen                             14 elever 
VSD Balling                                    35 elever 
  
Aakjær har desuden 10 af de 14 elever i 6. årgang og opefter. Dvs. opbakningen om 3-4 
år vil være ret så begrænset. Den sidste væsentlige opbakning der er, er i min optik 
resterne af det fælles skolearbejde der var mellem Hvidbjerg og Aakjær da skolen lukkede. 
Herefter har tendensen klart været Balling – og det forhold ser kun ud til at øges med det 
kendskab jeg har til de kommende årgange, kombineret frafald på de største årgang i 
Aakjær. 
  
Jeg ser derfor en klar tendens, hvilket også retfærdiggør, at det (hvis det skal det?!) tages 
op på borgerforeningens generalforsamling. Jeg ser i hvert fald en styrke i, at det er 
borgerforeningen der står som ansøger, og ikke kun en (selvbestaltet) arbejdsgruppe der, i 
Kommunens optik, kunne gøre det for egen vindings skyld. 
  
For at være i tide med forslag til generalforsamlingen vil dette hermed være mit forslag. 
Hvis I i bestyrelsen deler opfattelsen, vil jeg begynde at skrive lidt mere med Mette 
Nielsen, så hun er klar over der kommer noget fra Hvidbjerg på et tidspunkt, som skal 
tages i betragtning 

 


