
 

 

Mosbjerg-Tolne Landsbyråd 

Referat møde 17/5-21 

 

Godkendelse af dagsorden 

OK med tilføjelse af et punkt - fjernvarme. 

I. Meddelelser fra formand/næstformand 

Møde i Landsbyforum 18/5 indtil nu 3 ansøgninger til behandling. De vil spare på 

medarbejdere i Landdistriktsudv. Vedligehold og matchmidler er der stadig. Der er 

nedsat en arb.gruppe der skal komme med forslag til hvordan opgaver kan løses 

fremover i Landsbyforum når der nu skal være besparelser. Der skal vælges en 

suppleant for KW til Landsbyforum, Bitten er valgt. 

Der er kommet en foreløbig plan vedr. Naturpark Tolne, KW sender den pr. mail til 

os. 

II. Sager til orientering 

Friskolen – Film vedr. skolen forventes at blive optaget til august. der er p.t. 79 

elever. Der er nu 9 instruktører til klatrebanen, de får en del forespørgsler omkring 

brug af banen, det er de ved at finde en løsning på. Skolelederen Mads er i gang med 

et nyt projekt en skaterpark til omkring 350.000 kr. Er der evt. flere foreninger som 

vil stå bag som opbakning for at det måske kan blive nemmere at få tilskud. 

Aktivt Nærområde  -  Husk at det er foreningerne der skal sørge for at sende 

opdaterede oplysninger videre til Knud, så det hele altid er ajour. 

Rekreativt område – Bord og bænk sæt rep. af det eksisterende, maling balance 

bom er der blevet søgt til tidligere og det skulle være bevilget iflg. KW. KW tjekker 

lige ansøgningen så vi er sikker på, at det der bliver lavet også er det der er bevilget 

penge til. 

Sct. Hans i Mosbjerg det skal lige undersøges nærmere om det kan afholdes uden 

corona problemer – forslag til taler spørg Mads på skolen, Lise præst, Hugo. 

Ældre Træf 2021 – De lystige spillemænd fra Odder har forespurgt om der bliver 

arrangement i juli. Arr. Er fortsat usikkert på nuværende tidspunkt.  

Fjernvarme v/Asbjørn er der nogen i Mosbjerg som ku være interesseret i 

Fjernvarme, da der skal laves sep.kloakering og graves alligevel så vil de komme 

med et tilbud til os om tilslutning. 19/5 møde på fjernvarmen med nærmere info/alt 

det praktiske med oplysninger osv hvem vil evt. være med som tovholdere ? 

III. Meddelelser fra udvalg/medlemmer 



 

 

Mosbjerg Borgerfor: Begrænset aktivitet pga corona, flagsæsonen er startet, 

rengøring af skilte, samlet affald, 3 nye bænke i byen. Senere skal der blomster i 

trillebører. 

Tina – generalforsamling på skolen 27/5. 

Asbjørn – Tolne skovs Venner  -generalforsamling 18/5 kl. 19 60’er fest flyttet til 

sept. Asbjørn foreslog at der blev lavet en kurv til Kaj Walther – det sørger Karen i 

Brugsen for på vegne af landsbyrådet. 

Tolne Borgerfor – Generalforsamling 31/5 kl. 19 på Tolne Gæstgivergaard. 15/5 

oprydningsdag i Anna’s Have, vask af skilte mv. petanquebanen laves klar. 

Henrik – Norlys vækstpulje – midler der kan søges. 

Ulla – rekr.område vil snakke med kommunen igen for at få dem til at slå græsset. 

Velkomstpakker Ulla vil gerne hjælpe, man kunne bruge en pose fra brugsen i stedet 

for en kasse. Fra Tolne hjælper Ania og Kirsten. 

Henning TMI – generalforsamling sidste mandag, uændret bestyrelse, der mangler 

dog en da Charlotte Frandsen er stoppet. De er ved at se om der kan komme 

ungdomshold igen i samarbejde med skolen. Volley og Krolf vil også starte igen. 

Badminton/volley stoppede i marts pga coraona. Der er søgt midler ved kommunen 

til arrangementer for +60 år f.eks. kroket og krolf. Evt. curling på skolen hvis vejret 

ikke tillader udendørs arr. det skal så være den 7/8 + 8/8 

Pedelbanden – meld ind hvis der er forslag til ting de kan hjælpe med. Tag kontakt 

til Henning. Der er kommet billard bord i det gamle lærerværelse på skolen + der er 

lidt køkken som de er ved at sætte i stand. 

Karen Brugsen – der var generalfors. Ude på P-pladsen den 26/4. Corona har været 

godt for brugsen, vækst + 13% hvilket der er ros for. Bord og bænk sæt kommer op 

igen der har været dialog med brugere. Den 12/6 har de personale udflugt til 

klatreparken + der grilles. Open by Night her arbejdes der med en light version i år. 

Finn Spejderne – De har fået tilskud fra corona midler på kr. 25.000 da de ikke kan 

holde loppemarked. 

Kurt – arkivet er fortsat lukket. Aktivitetsudv. her skal der være en opmåling så den 

kan se hvor mange der må være mv. når evt. opstart er mulig. 

Inger – menighedsrådet skal have møde 18/5 for at se hvilke muligheder der er for 

at holde arrangementer i år med de begrænsninger der er indtil videre. Gudstjeneste 

pinsedag i Tolne Skov. 

Kirsten W. – landsbyrådet har sendt støtte i forbindelse med Ivan Leth’s bisættelse. 

Næste møde 14/6 som samtidig er årsmøde kl. 19.00 



 

 

 


