Mosbjerg-Tolne Landsbyråd
Møde 20/9-2021

Til stede var: K.M.Lynge, Inger og Kurt Thomsen, Annette Jensen, Karen og
Henning Pedersen, Kirsten W, Finn Thomsen, Knud Mølgaard, Bitten Petersen,
Jette Jensen.
1) Referater kommer senere.
2) Godkendelse af dagsorden – OK godkendt
3) Meddelelser fra formand og næstformand
Kirsten har været til møde i Landsbyforum, her har Leif Jacobsen fra
kulturområdet fortalt om nogle puljer hvor der er mulighed for at søge støtte til
arrangementer/aktiviteter er der spørgsmål så kan Dorte Reinholt ved
kommunen kontaktes.
Drivmidler – benzin kommunen kan tilbyde et benzin kort til de ildsjæle i
landdistriktet og kommunens byer, som selv ønsker at vedligeholde grønne
arealer og lign. Som kommunen ikke længere står for. Det er en forudsætning
for at få kortet at de er tilknyttet en forening med cvr.nr. Der er loft på kortet
og der skal indsendes bonner hver måned til kommunen Park og Vej.
Her kan man også få affaldsposer/hundeposer.
Vidstrup Vild med Vilje kan være behjælpelig med gode råd hvis der er
behov.
12/10 kl. 16.30-18 møde omkring inf.udstilling der skal laves om.
Der er investeret i ny computer til informationsskærmen i Brugsen.
Fjernvarme der har været afholdt et møde, læs yderligere på Fjernvarme
Sindal, hvor man også kan lave beregninger, der skal være 80 tilmeldinger før
de vil gå i gang med det.
Inspirationsdag i Sæsing 9/10 kl.8.30-15.30 udstillinger/stande/foredrag.
Kirsten, Bitten og Henning deltager herfra.
Sct. Hans gik godt, ingen klager.
4) Sager til orientering
Intet nyt fra skolen/børnehuset
Aktivt Nærområde: Knud opdaterer løbende, husk at sende materiale.

Rekreativt område: HP fortæller at PMU har meddelt at de er i gang med at
lave materiale til pladsen.
Naturpark Tolne – KW har kontaktet Peter Andersen for at høre om han
kunne fortælle om diverse tiltag, han var forhindret i at deltage men ville
sende Brian Wiehl. Der kom dog ikke nogen til mødet, vi forsøger igen til
næste møde.
Julefesten 2021 – KW kontakter skolen for at høre om de kan stille med nogle
hjælpere den 4/12.
5) Meddelelser fra udvalg/medlemmer
Hjertestarter – Annette Jensen har talt med Laust Gaardbo omkring kursus,
ville høre om der var interesse, aftalt at hun arbejder videre med det og vender
tilbage når der er mere at fortælle.
Tolne Borgerfor: Knud kunne fortælle at der var afholdt et fint arrangement i
Anna’s Have med fin tilslutning, grillen var tændt og der var turneringer i
Fodbold (ram tavlen) og Petanque.
Finn fra Spejderne – der er 50 kontingent betalende medlemmer og det hele
kører fint, gode ledere og økonomisk kører det fint.
K.M.Lynge – der har været ridelejr 13-14/9 og her var de også i Kirkeskoven.
Inger Thomsen – sogneeftermiddage se arrangementer i kirkebladet. Der skal
findes midlertidige steder til arr. Da sognegården er under rep.
Mosbjerg Borgerfor – Intet specielt nyt, flagdagene er slut for i år.
TMI – volley v/Annette – sommerfesten gik fint trods vejret. Der var nogle
yngre der måske vil være med når sæsonen starter igen.
TMI Henning – der er nu kommet så mange penge ind i alt ca. 40.000 så nu
kan de gå i gang med reparationer mv. Spejderne har givet deres andel fra OK
benzin til TMI. Volley og badminton bliver på skolen.
Kurt T. Arkivet – de har fået lov at starte igen men kan ikke få udleveret en
nøgle når de skal ind. Aktivitetsudv. har problemer med at få lov til at bruge
hjemme, der er møder i gang hvor kommunen også deltager.
Karen Brugsen – Open by Night der kom mange selv om vejret ikke var det
bedste. Der var en lastbil som ikke helt fik holdt i tide ifm levering af varer, så
nu er der en mur der skal bygges op igen. Der har været dryp fra tag det var så
vandvarmeren det var galt med.
Kirsten W – fortæller at de så småt er startet på at arbejde med kommende
ældretræf 2022.

Kirsten W – Ansøgning om skaterpark på skolen, hvor det var lagt op til at
landsbyrådet skulle stå som ansøger for evt. at øge chancen for tilskud (skolen
har lavet alt materiale). Det blev drøftet på mødet og er sat på standby, der var
ikke tilslutning fra de tilstedeværende om at vi skal stå som ansøgere, det er
fint nok at bakke op om projektet, men vi skal ikke stå med alt det
økonomiske/ansvar mv. som vil følge med hvis vi skal være ansøgere, det er
ikke en opgave for landsbyrådet.
6) Regnskab - der er ikke lige sket noget specielt udover at vi nu har fået vores
tilskud ad omveje var sendt til borgerfor. i Mosbjerg
7) Næste møde – 25/10 i Stakladen og 29/11 på Friskolen.

