
Bestyrelsesmøde ABAF 
13.3. 
Til stede: Karin, Asmund, Helle, Anna, Andreas, Julie, Jens. 
 
 
Konstituering efter generalforsamlingen 23.2., hvor Andreas og Karin blev genvalgt: 
Formand: Julie 
Næstformand: Andreas  
Kasserer: Asmund 
Bindeled til Liv i Landsbyerne: Karin 
 
1. Legepladsen. Vi søger kommunens landdistriktspulje inden 1. april om penge til 
fodboldmål og beskyttelsesnet. Karin og Andreas ser på det. 
 
2. Kvashegn.  Drøftelse af, om vi skal søge. Vi kan ikke umiddelbart se et behov i vores 
regi. Vi parkerer den for nu. 
 
3. Drøftelse af hvad vi skal bringe op på LiL-generalforsamling og på topmødet med 
kommunalpolitikerne. 
 
Der er generalforsamling i Liv i Landsbyerne (LiL) d. 19.3. Karin deltager. 
Boligudstykning fremover: Hvad er planerne? Hvorfor den skævhed i udstykning i de 
forskellige områder/landsbyer?  Vi bør nævne noget om vigtigheden af tog/busdækning, 
infrastruktur i øvrigt, herunder cykelstier. Skolestrukturen fremover?  Hvordan forholder 
LiL sig til Klima - solcelleudbygning? Hvad med pengekassen/smukfestoprydningen? Har 
LiL en dagsorden ifht miljø, vandkvalitet mv?   
 
Der er topmøde mellem byrådspolitikerne og repræsentanter for landsbyerne, d. 30.3.  
Julie og Karin deltager. Der er i grupper mulighed for at tale med udvalgspolitikere.  
Vi vil primært tale med dem om kommunens plan for boligudstykning: Hvilke planer 
ligger der? Og hvorfor? Lyttes der til byens holdninger? (Jfr. de underskriftsindsamlinger, 
der har været). I hvor høj grad tages der hensyn til sammenhængskraften i landsbyerne? 
 
4. Byfest. Vi skal i gang inden så længe. Andreas skriver opslag om byfestudvalg. 
Band til byfesten:  Andreas (Daydreamers) kan ikke, derfor tager vi Satori Boost.  
Aske mfl kommer gerne og spiller om eftermiddagen. Super! 
 
5. Velkomst af de nye på Mossø Bakke. Vi arbejder på muligheden for at tilbyde de nye 
beboere en venskabsfamilie. Den første kontakt er etableret. Julie laver opslag om 
venskabsfamilier. 
 
6. Drøftelse af hvorvidt et overskud af et arrangement/fest i ABAF-regi kan bruges til at 
støtte et eksternt formål eller til at videreføre til næste gang et tilsvarende arrangement 



skal afholdes. Enighed om, at det kan det ikke. Overskuddet føres tilbage til ABAF, som jo 
også dækker underskuddet. Ønsker man andre ordninger, må arrangørerne betale fuld 
husleje til Mejeriet. 
I denne forbindelse: Vi huske at minde om at man tager differentierede priser for ABAF-
medlemmer og ikke-medlemmer.  
 
7. Saunaerne. Der er som omtalt sidste gang bevilget penge til 1 eller 2 tøndesaunaer fra 
Friluftsrådet. Pernille vil arbejde videre med etablering af en forening, der skal stå for 
saunaerne. Der arbejdes videre med placeringsmuligheder.  
 
8. Åndedrætsforedrag med Kurt Lykke Larsen løber af stablen 11.4. 2023.  
 
 
Referent/Jens. 
 
 


