
Dagsorden og Referat af møde i bestyrelsen i Finnebyen 28/9-2021 

Til stede:  Søren, Aron og Githa (ref.) – Jens online 

1. Fremstilling og godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opsamling fra sidste møde 

2.1 Konstituering - kasserer 

Benjamin Sibbesen er kasserer og Birthe Steinson er revisor – begge valgt på generalforsamling. 
Der har været lidt udfordringer med at få bankforholdet på plads. Status. 

Tingene er ved at falde på plads. 

Peter har sendt en oversigt, som skal udfyldes af alle medlemmer. Aron og Githa har skrevet under 
på mødet.  

Beslutning: 

Githa går forbi Timo og Mathilde og får underskrifter og afleverer snarest til Peter, som kan afslutte 
proceduren med Benjamin og banken. 

2.2 Højre vigepligt og fartregulering – opsamling/status jf. seneste 
referat 

Finn meldte sig til at være med i arbejdsgruppe, og bestyrelsen har forpligtet sig på at ”tage sig af 

det”. 

Det blev sidst besluttet, at  

• Mathilde laver opslag på Facebook.  

• Aron taler med børnehaven mhp. at de også opfordrer deres forældre til at have omtanke 
for, at der bor børn også i Finnebyen, som skal afsted i skole og børnehave, og skal passes 
på, hvorfor det er bedst, at de nedsætter farten og er opmærksomme. 

• Vi nedsætter en arbejdsgruppe – mhp udarbejdelse af en skrivelse, som adresserer ”fart i 
området” og ”gennemkørende trafik” på Rytterknægten. Målet er flere bump og 
henvendelse til kommunen. (Aron og Jens tager initiativ) 

Aron, Finn, Peter og Jens har siden holdt møde mhp. udarbejdelse af brev. Finn har afleveret 
tidligere breve til Aron, som skriver et udkast til nyt brev rettet mod kommunens forvaltning og vi 
tager derefter fat i Katrinebjerg fællesråd. De har erfaring med politisk påvirkning fra arbejdet med 
Katrinebjergvej, så vi måske kan høste lidt af deres erfaringer. 

Brevet kvalificeres hos Peter. Der er planlagt endnu et møde i arbejdsgruppen medio oktober. 

2.3 Rensebånd til kloaker – status 

Fra generalforsamlingen: 

- Grundejerforeningen opfordres til at anskaffe et rensebånd til kloaker – Finn er 

leveringsdygtig. Bestyrelsen drøfter dette. 



Bestyrelsen besluttede sidst, at Jens kontakter Finn mhp. om han vil være administrator på 
rensebåndet. 

Vi beslutter, ikke at købe rensebåndet af Finn, da vi vurderer, at der ikke er stor efterspørgsel. 

Githa taler med Finn til Mortens aften. 

2.4 Telt – placering - status 

Jette Weiss har tilbudt, at teltet kan bo i hendes garage på Årsdalevej 3. Vi skal have aftalt, hvordan 
vi gør med det, herunder evt. ændring af tekst på hjemmesiden. 

Sidst blev det besluttet,  

• at Timo bliver kontaktperson vedr. telt og rullestativ og kontakter Kjeld mhp. en opdatering af 
udlejningsfunktionen på hjemmesiden. 

• At Mathilde indskriver i næste finnepost en forklaring om booking af telt, og at ved problemer 
med booking af telt – kontaktes Timo. 

Der er opdateret på hjemmesiden og der er lavet opslag på Facebook. 

Der skal hentes nøgle hos Jette. Githa kontakter Timo i forhold til tekst på hjemmesiden, som måske 
skal gennemses.  

Bordene står hos Anders på Gudhjemsvej 12 og kan anvendes sammen med teltet. 

3. Arrangementer 

3.1 Evaluering sommerfest  

Vi var 8 personer på festens højdepunkt. Corona har uden tvivl spillet ind, da der er mange fester, 
som afvikles med forsinkelse. 

Mere annoncering og formidling om dato mv., kan sikkert gøre en forskel til næste år. 

Det er en god idé, løbende at have datoer for arrangementer i Finneposten. 

Loppemarkedet i år var meget velbesøgt, og måske var det en idé at koble sommerfest og 
loppemarked samt Tour de Finneby. Loppemarkedet var en søndag, hvor vi ikke kan holde 
sommerfest.  

Tidligere var der mere indhold i forbindelse med festen. Det skal vi måske genoptage, så der er et 
større incitament til at komme. 

Beslutning. 

Søren kontakter Helle Steinsson mhp et samarbejde om den kommende loppemarked/sommerfest 
2022. 

Dato 2022: Vi vil gerne gå efter 3. lørdag i august for at undgå sammenfald med festugen – således 
20/8-2022. 

3.2 Evaluering cykeltur 11. september 

Kun Aron og Githa mødte op. Vejret var ikke supergodt, men heller ikke rigtigt skidt. 

Måske var det nemmere, hvis vi næste år cyklede ud til omkring Hasle bakker, Skjoldhøjkilden, True 
eller lignende. Så var det mere overskueligt. 



Vi kunne lægge op til, at der foregår lidt mere, som kunne få folk med. Måske kunne vi overveje en 
naturvejleder/guidet tur eller lignende. Måske et gårdbesøg eller lignende. Det kan vi tænke over. 

Datoforslag næste år: 10/9-2022. Behandles på næste bestyrelsesmøde. 

3.3 Æblemosteri 24. oktober 

Kalendercheck og planlægning. 

Aron har booket en mostpresser og en kværn. Skal hentes i Hammel lørdag 23. oktober. Aron er 
ikke hjemme 23. oktober, så en anden må hente. Aron har afregnet. Presseren koster 800 kr i leje. 

Aron skriver detaljer om afhentning til Jens og kontakter Peter og Mathilde mhp. at være tovholder 
på arrangementet. 

Aron sørger for kontakt til børnehaven vedr. el og vand. 

Aron afleverer presseren mandag 25. oktober. 

3.4 Mortens aften onsdag 10/11-2021 

Kalendercheck og planlægning 

Deltagere fra bestyrelsen: Githa, måske Jens.  

Anders har meldt sig til at være med. 

Githa kontakter Mathilde og Peter efter dette møde og hører, om de kommer. Hvis det kun er Githa, 
som deltager, vil aftenen blive aflyst. 

3.5 Vinterfest sidste lørdag i januar – 29. januar 2022 

Kalendercheck. 

Mulige deltagere: Søren, Aron og Githa, evt. Jens. – tages op igen på næste møde. 

4. Aktivitet og engagement i bestyrelsen  

Hvordan kan vi holde motivationen og gejsten? 

Udsættes til næste møde, hvor der også vil være middag. 

Vi alle indtil næste møde overvejer lige, hvordan vi kan bidrage til mere energi og effektivitet samt 
aktivitet i foreningen, og så tager vi en dialog om det. Punktet skal på som første punkt. 

5. Bøger ”New Standards” 

Vi vil i bestyrelsen ikke købe eksemplarer. Men vi kan godt formidle kontakter, hvis vi får en liste af 
potentielle købere og evt. supplere op med køb, så vi kommer op på rabatten. 

Jens kontakter Kjeld og Knud mhp. det videre. 

6. Finnepost 

Fiskebilen 

Mortens aften 

Mosteri (elektrisk maskine denne gang). (se Henriettes opslag på Facebook for tekst) 



Vinterfest 

Finneaften i forsamlingshuset (Kjeld) 

Pkt. 2.2. om arbejdsgruppe og tanker. 

 

Skal udkomme/omdeles inden 8. oktober. 

Githa skriver til Mathilde 

7. Facebook – administratorrettigheder 

Der er ikke gennemsigtighed på, hvem der administrerer Finnebyens Facebookgruppe. Måske skal 
vi overveje at vedtage nogle principper, hvis vi tænker, at gruppen ”tilhører” Finnebyen. 

Githa mødes sammen med Henriette, som evt. gerne hjælper løbende med opslag, med Kjeld om 
historikken, principperne p.t. og behandler på næste møde, hvad der evt. skal ændres, og hvilke 
principper vi synes, skal være gældende. 

8. Opslag på Facebook 

Æblemosteri – Henriette laver et opslag. 

Mortens aften, hvis det bliver (Githa). 

9. Tilflyttere 

Githa har været på besøg på Østerlarsvej 5, Arnagervej 2, Gudhjemsvej 3, Årsdalevej 6 og afleveret 
bog og plakat. 

Hus til salg: Hammer Odde 6 og Sandvigsvej 9 

Fremover er det måske en idé at tage et billede af familien/huset med bog og plakat. Billedet kan 
lægges på Facebook og i næste Finnepost. 

10. Kontaktinfo på hjemmeside 

Vi skal overveje, om kontaktinfo skal så på hjemmesiden, som de gør. 

Måske skal vi tage beslutning om, hvem der besvarer eller sender videre fra bestyrelsen.dk-mailen. 

Måske skal vi have mailadresser til rullestativ og telt. 

Vi overvejer og tager det på næste møde. 

11. Næste møde 

Kalendercheck og planlægning – lige inden Mortens aften? 

Muligt punkt: Familietur i marts 2022? 

 

Mhp. fremmøde til næste bestyrelsesmøde, laver Aron en ”Doodle” med mødetidspunkter ult. 
Oktober/primo november, så vi finder en dato, hvor vi ved at alle kan komme. Det blvier et møde 
med spisning og et glas vin. 


