
Referat Liseleje borgerforenings bestyrelsesmøde d. 12 december 
2017 

 
 

1. Godkendelse af referat fra konstitueret møde d. 14 november 2017. 
Referat godkendt 

 
 

2. Status fra formanden 

a. Hjemmeside 
Conni har haft kontakt med Sebastian Behrendt, der har ændret 

host for domæne og nu er i gang. Conni følger op. Jette har 
kontakt med Søren Jensen, der evt. også kan hjælpe. Berit kan 

også tilbyde hjælp. 
 

b. Projekt ishus m. skilte 
Skilte er blevet udarbejdet med billeder og tekst med hjælp fra 

grafiker Jens Lindhardt på Ole Rasmussensvej. Projekt afsluttes pr. 
1. januar 2017. Conni og Niels afregner med Halsnæs Kommune 

inden udgangen af året. 
 

c. Ansøgning fitness i skoven 
Conni har set på ansøgning til LA midler til fitness i skoven, 

deadline er 15. december 2017. Det er besluttet at ansøge om 

midler til næste år (sandsynligvis marts 2018) 
 

d. Renovering i parken – Berit ”måge” kommer med forslag 
Berit præsenterer skitse og evt. ønsker. Den umiddelbare tanke er 

at flytte skur mod parkering på Ønskevej. Vippe og gynger 
bibeholdes. Evt. etablering af petanque bane, dette skal overvejes, 

da det ikke nødvendigvis er en succes. Etablering af bænke rundt 
om træer og belysning af træer. 

 
Sikring af fremtidig beplantning af parken evt. mod Ønskevej 

(Naturpleje). 
 

Berit J laver et par skitser til udformning af park ud fra ønsker. 
 

Tema på næste møde. 

  



3. Arrangement: Vinterliv arr. Af Berit og Jette. Status? 
Jette har talt med Margareta, der er i gang med at renovere, Jette følger 

op i februar. Kan evt. opstartes i marts/april. Jette talt med Fru Grøn, 
der laver sunde arrangementer – pris 1500 kr. plus transport, 

http://husarbejde.dk, næste arrangement evt. Thomas Fonseca. Jette er 
tovholder. 

 
 

4. Diverse 

 
Udendørs visning af film 

 – evt. i gryden ved Ishuset.  
Fælles sammen med Torup, Niels kontakter Peter Plant  

Søg evt. LAG midler til nyt arrangement?  
Berit kontakter Flemming Møller. 

 
Ditte er tovholder. 

 
 

Middag i borgerforeningen – 13. januar 2018 hos Conni og Michael kl. 
19.00. Conni uddelegerer opgaver. 

 
Næste møde 9. januar 2018 hos Niels. 

  

http://husarbejde.dk/


Aktionsliste 
Opgave Beskrivelse Ansvarlig Dato 

Hjemmeside Kontakt til Sebastian 
for at få afsluttet 

opgave. Kontakt til 
Søren. 

Conni 09.01.2018 

Skilte til Ishus Conni og Michael 

færdiggør 
Økonomi afklares med 

HK 

Conni/Niels December 

2017 

Skovfitness Ansøgning om LA 

midler til marts 

Conni/Berit 

E. 

Januar 2018 

Renovering af 
parken 

Skitser til ny 
udformning af parken 

Berit J. 09.01.2018 

Vinterliv Kontakt til Margareta 
Fru Grøn laver mad og 

fortæller om sundt 
grønt 

Thomas Fonseca 

spiller 
Arrangement 

marts/april 

Jette 09.01.2018 

Udendørs film Kontakt til Torup om 

fælles arrangement i 
gryden til sommer  

Niels giver 
kontaktdata til Ditte 

 

Kontakt til Flemming 
Møller v. Berit J. 

Søgning om LAG 
midler 

Madkurv m.v. 
Evt. uge 30 

Ditte 

 

Status januar 

Næste møde    

Musikarrangementer Jazz eller andet 
Ansøgninger mv. 

TÆNK tanker 

 Januar 

Visit Nordsjælland    

 

 
 

 


