
 

 

Mosbjerg-Tolne Landsbyråd 

Årsmøde 21/6 2021 

1)Valg af ordstyrer 

Knud Mølgaard 

2)Valg af referant 

Jette Jensen 

3)Godkendelse af dagsorden 

OK 

4)Beretning om det forgangne år v/Kirsten 

Der blev ikke nævnt noget konkret om 2020 men det var jo også et corona år med få 

tiltag, hun fortalte at til sct.hans 2021 er Mads Vejen båltaler. 

Det rekreative område her er der sponseret maling fra maler i Mosbjerg. Der er søgt 

om legeredskaber til området, blev bevilget sidste år. Henning har taget kontakt til 

Per v/PMU. 

Der var tak for kurv til Kaj. 

Tak for samarbejde i det forgangne år. 

(hvis der mangler noget må Kirsten sende hendes beretning rundt.) 

5)Beretning om regnskab 

Regnskab udleveret til alle og er gennemgået af Jette. Underskud 10.240,15 

6)Indkomne forslag 

   Ingen modtaget 

7)Valg af formand 

Genvalg til Kirsten Walther 

8)Valg af næstformand 

Genvalg til Bitten Pedersen 

9) Valg af sekretær 

Genvalg til Jette Jensen 

10) Valg af kasserer 



 

 

Genvalg til Jette Jensen 

11) Valg af bilagskontrollant 

Genvalg til Karen Pedersen 

12) evt. 

Blev til en omgang bordet rundt. 

K.M.Lynge spurgte om hvorfor der er ændret på vejskilte til byen, svaret var at det 

skal være ens i alle byer fremover og skilte skal være i begge sider af vejen. 

Ridelejr planlagt til 13/14/15/8 – mere info senere men samme sted som sidst. 

Karen P. Brugsen – best. Arbejder på en light udgave af open by Night sidst i august. 

Hennning P – TMI – 7/8 fra kl. 14-20 vil der være sommeraktiviteter ved klubhuset 

og det er i samarbejde med kommunen hvor der er modtaget tilskud fra. Borgerfor. I 

Mosbjerg vil hjælpe med grill mv. 8/8 er dagenfra kl. 14-18  målrettet for de + 60 

årige men alle kan være med til div. Aktiviteter. 

Inger Thomsen – 29/7 fællesgrill og aftensang i sognegården. Fremover vil der blive 

flere fælles arr. Fordelt på sognene. 

Velkomstpakker – ordnes på fredag i brugsen kl. 17 Ulla/Kirsten/Ania og Jette pakker 

poser. 

Bitten P. – Når der er oprydning/indsamling af affald så husk at spred budskabet med 

dato i god tid. 

Finn Spejderne – fortæller at de har haft en lille lejr, de skal have møde den 22/6 hvor 

det bl.a. skal drøftes om der skal være et loppemarked i sept. 

Knud M. – Tolne Borgerfor. Der har været afholdt generalforsamling og der kom 2 

nye med i bestyrelsen (AnneMette og Jette) Der er bestilt nye borde/bænk sæt til 

Anna’s have men de er fortsat i restordre. Irsk aften bliver den 16/10. 

Pedel banden består indtil videre af Carl Arne, Henning, Kurt, Peter, Børge og Knud . 

Næste møde i landsbyråd 20/9 + 25/10 + 29/11 

 


