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1 Åbning
opfølgning på opgaver fra sidste møde



Punkter til Misc?



Nye Punkter på mødet i dag
- Kort opdatering af vigtigste aktiviteter
- Lise holder en pause alle prioriteter er omfordelt, forventes tilbage efter sommer.
- opdatetering af vedtægter (MICHAEL)
- formulering af konstituering opdaret så den reflekterer Januar generalforsamling (Paragraf
9 godkendt, paragraf 3 stk. 2 ændres til kun at omhandle valg til den fulde bestyrelse
- underskrift af formand og sekretær er ikke blevet gjort tidligere, referat blev godkendt
mundtligt, fremadrettet vil det blive gjort med underskrift.
- Fejring af Årets landsby 2020 (Thomas)
se nedenfor
- Liv I Landsbyerne
- vi støtter op omkring projektet, men vil ikke deltage i en video
- kommunikation specifikt (SØREN)
- Tidligere var der et udvalg der stor for kommunikation, det blev overtaget af Lars
tidligere formand. Brian overtager ansvaret og vil sætte fokus på de rette medier
hvor det vil være relevant at promovere borgerforenings arbejde
Alle: kom gerne med input til arbejdet
- Øge traffik sikkerhed omkring Voerladegaard (BRIAN)
- etableret ”trafik pæle” mellem Voerladegaard og Voervadsbro
- cykelsti til Dørup
- sikring af gantrupvej
- mulig 2 i 1 løsning som er etableret flere steder
- Mulighed for biograf annoncering (THOMAS) af bo i Voerladegaard og grundende, priser og
teknisk
- Indkaldelse til ”fællesråd” i midten af August (MICHAEL)
- der vil blive indkaldt til endnu en dialog i det gamle fællesråd
- agenda vil være 1) opdatering på aktiviteter 2) udpege en repræsentat der kan have
dialogen med kommunen
- agenda forslag til næste møde: få lagt en plan for hvordan vi får flere frivillige (MICHAEL)



Opfølgning
FLAGALLE KONFIRMANDER (MICHAEL)
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FEB: Flag alle, vi spørger menighedsrådet om at finde flagene, så sørger vi for at finde de
frivillige, usikkerhed om vi kan gennemføre med opgravningsarbejdet
MAR: udskudt til August.
MAJ: Jakob fra menighedsrådet skaffer flag, og vi skal bruge 6 frivillige til at sætte op og tage
ned
ÅRETS LANDSBY FEJRING (THOMAS)
FEB: Er arrangeret til Voerfest lørdag!
MAR: Voer Fest aflyst
MAJ: Ide til fejring, bliver gennemført snarest
VOERFOLDER uddeles de normale steder med klistermærker,
MAJ: Spørger om der er nogen der tager til Byg og Bo (Thomas) Meld in til Michael om hvilke
steder der skal ligges ud, total liste bliver samlet og så søger vi frivillige
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Opfølgning på standard aktiviteter

BUTIK PROJEKT THOMAS
Opgave: skriv ud til alle i Voerladegaard, er der nogen der har passion for at tage fat om
projektet (Thomas).
FEB: ostemand og fiskemand samt thai takeaway er muligheder, afventer at det bliver muligt at
starte
MAR/MAJ: intet nyt pga Corona
ÅBEN ADGANG TIL SØ ANNE-KIRSTEN: (BELØB FORTROLIGT)
JAN: Aftale lavet med sælger, hvor der er option på at rejse beløbet i løbet af et år, første skitser
er lavet og ansøgning er ved at blive lavet. Plan for søgning af midler – er iværksat
FEB: Option på købsaftale lavet der gælder 2020, og godkendt af bestyrelsen.
Vigtigt at vi får sikret at grunden går helt ned til søen
Funde skal nu søges med hjælp fra Bent Nielsen
MAJ: Kommunen har meldt tilbage at de er positive overfor ideerne, forventet at vi skal rykke
placeringen lidt længere op. Næste skridt er fredningsstyrelsen. Vil dele en skrivelse med
ideerne blandt borgerne for at høre om der er nok opbakning til projektet. Indsamling til
projektet vil forventet startet sted efter sommerferien i Dørup og Voerladegaard
Vi fortsætter dialogen med kommunen og evt. fonde for at søge.
BLAFFER (LISE)
MAJ: Vi er ikke kommet med i første runde – afventer svar på hvornår vi indkluders
GRUNDSALG (THOMAS/PETER)
JAN: Yderligere 3 grunde er solgt
FEB: Ejendomsmægler, rundvisning planlagt til at vise byen frem (vuggestue, hallen etc).
Yderligere vil vi sikre at de bliver løbende opdateret på hvad der sker i byen. Brochurer bliver
omdelt igen. Tager kontakt til kommunen for at efterspørge midler til at annoncere i Påsken og
være klar til at vise folk rundt.
Video option bliver undersøgt, først kontaktes Claus Kehlet (Lise), hvis kan ikke vil deltage tager
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vi fat i Lars (Peter)
MAR: Arrangement med ejendomsmæglere udsat, stor tilmelding. Skanderborg kommune
positiv overfor at køre endnu en annoncering for grundende, vi afventer rette tidspunkt for at
annoncere. Michael Fenger har tilbudt at lave videoen – Peter følger op.
MAJ: Brian og Thomas sætter sig sammen med Michael Fenger og giver briefing.
Socialt samlingspunkt – Ikke nogen yderligere opdatering
HOLMEDAL RE-ETABLERING BRIAN (kommune)
FEB: Der skal laves en plan sammen med Kommunen omkring hvordan vi genetablerer Holmedal
og laver den bedst mulige løsning for cykelbanen og vej forløb. Optioner på P-båse eller ændring
af vejforløb vil blive diskuteret MAR: På nuværende tidspunkt er der ikke noget arbejde pga.
Corona nedlukning. Vi laver en oversigt over vores input til genetablering. Alle sender input til
Genetablering til Michael og Anne-Kirsten senest fredag i denne uge. Når dokumentet er færdig
sender Lise det ind til Jette.
MAJ: Huller til flagalle forliver som de er, med mindre vi vil investere i nye huller med låg.
Omkostning er 355 ex. moms per stk. inklusiv nedgravning, Vi har ca. 40 huller, med en
estimeret omkostning på ca. 15.000. Derfor ønsker vi ikke at gå videre med ideen.
VELKOMSTKOMITE BRIAN
FEB: Input fra komite er at der mangler klarhed omkring opgaven. Besluttet at det er tilgængelig
for både eje og leje tilflytter. Vi sætter grænse på budget på 5000 kr. for hele året inklusiv
fællesspisning. Peter styrer fællesspisning omkostninger. Komite er ansvarlig for budget for
gaver maks 1000 kr.
VoerBlad og Voer Folder skal inkluderes. Kort dokument udarbejes med retningslinie for
gruppen
Nye tilflyttere, vi foreslår at der ligges et opslag på Voerladegaard og omegn hver anden måned
med opfordring til at kontakte velkomstkomite
MAJ: klarhed er etableret – ikke mere info
HJEMMESIDE BRIAN:
FEB: Kalender skal opdateres (Terkel & Poul)
MAR: Kalender problemet kan løses, men der er en mindre omkostning, som er godkendt..
MAJ: Nye kalender funktion er tæt på at være genetableret, så vi skal købe et nyt website,
udgift er godkendt.
KLOSTERFÆLLESSKAB
JAN: Intet nyt, Lars følge op på seneste status
FEB: Vi spørger om Steen kan tage ansvaret (PETER)
MAJ: Steen ønsker ikke at deltage - Peter følger op med Klosterfællesskabet hvad der er brug for
LANDSBY KONFERENCEN – vi ønsker at deltage på konferencen in Nov
MAJ: Søren og Brian tager afsted


FUNDING MULIGHEDER SØREN
FEB: - Stisystem 65000 er bevilget – går direkte til Bent Nielsen som driver projektet igennem
- årshjul for funding skabt
 Spørgsmål, kan vi få en liste med yderligere fonde der kan søges eksempelvis til
Juliebelysning (Søren)
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MAJ: Julebelysning funding ansøgning Søren og Peter

3 Andre punkter





Diverse
VELKOMST GAVE: Gratis første fællesspisning til nye familier, finansieret af borgerforeningen,
Velkomstkommite udleverer en billet som medbringes til fællesspisning

10 afslut mødet
Lukke med actions
Dato næste møde – aftalt midt August.
Godkende referat og underskrift
- referat sendes til Terkild

Årshjul 2020
2020 aktiviteter

Måned

Dato

Generalforsamling
Voerblad Marts Deadline
Bestyrelsesmøde
- puljer vi skal søge i 2. halv år?
Bestyrelsesmøde
Voerbladet Juni deadline
Bestyrelsesmøde
Voerfesten – AFLYST 2020

Ejer

Sidst i Januar
Februar
Marts

23. Januar
1. februar

Bestyrelsesmøde
Voerbladet September deadline
Skanderborg landsby konference – Ry
Højskole
Bestyrelsesmøde
- puljer vi skal søge i 1. halv år?
Generalforsamling indkaldelse
Voerbladet December deadline
Bestyrelsesmøde
- forberedelse til generalforsamling

August
August
September

Maj
Maj
Juni
Juni

Status

1. Maj
12/13 Juni
2020
1. august
19. september
2020

Oktober
November
November
December

01-11-2020
1. november

Idelisten
Opgave
Registrere os på Tripadvisor

Ejer
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Deadline

Status

