
Liseleje Borgerforening 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 25 Oktober 2017 
 
Til stede: Connie Juhl, Niels Steerup,  Anne-Mette Lorenzen, Holger Garmo, Berit Jendal, Berit 
Elgaard, Jette Strøjer 
 
Afbud: Lars Bern, Ditte Lybeck 
 
 
Velkommen til de to nye i bestyrelsen Jette og Berit fra formand Connie Juhl. Hvad laver vi. 
Hvem er hvem. Kort præsentation af alle. 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
 
Formand: Connie Juhl 
Næstformand: Jette Strøjer 
Kasser: Niels Sterup 
Sekretær: Anne-Mette Lorenzen 
Bestyrelsesmedlem: Berit Jendal 
Bestyrelsesmedlem: Berit Elgaard 
Bestyrelsesmedlem: Holger Garmo 
 
Suppleant: Lars Bern 
Suppleant: Ditte Lybeck 
 
Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder. 
 
Formand Connie:  
Ønske: hvor skal Liseleje Borgerforening bevæge sig hen? 
Ønske: at der skal være mere struktur mht frivillige hænder i det nye år. 
Ønske: ansøge midler og fonde i god tid og med rettidig omhu. Visionspuljer m.m. 
Ønske: at der kommer en form for Borgerhus/ beboerhus? 
Ønske: bedre ’markedsføring’ af hvad der sker i Liseleje fra Borgerforeningen. 
Ønske: at indføre ’vej-ambassadører’ 
Ønske: reklamedag på torvet for Borgerforeningen, evt. Præmier ved indmeldelse, lobby 
Ønske: at de mørke vinduer kan blive pyntet op til jul 
 
 
Hvad sker der i byen lige nu? 
Renovering af torvet: Halsnæs forsyning er kontaktet vedr. anvendelse af de to containere på 
torvet. Er der et behov? Der er fortsat dialog med arkitekt og kommune. 
 
Renovering af Parken: der er lavet en mundtlig aftale med Andreasen, Niels tager kontakt, at 
der i forbindelse med renoveringen på torvet også fjernes stensætning ved mindestenen. 
 
Strøm: Niels vil kigge nærmere på det. Connie taler med kommunen vedr. strøm. 
 
 
 
Kommende arrangementer: 
 
Julen 2017: 
Juletræet kommer den 16. November. Hvor skal det stå? Er Parken en mulighed?  



Kommunen betaler for juletræet, derfor er det vigtigt det kan ses af alle borgere i byen. 
Connie skriver ud i pressen at træet står i Parken dette år pga af renovering af torvet. 
 
Ønske: at Borgerforeningen får et Inco-kort 
 
Ide: at leje en kaffe/ prisen kigger Berit J. ud af. 
Ide: at spørge sandwichbaren om de kan/ vil rykke ud til juletræet. Et 
eftermiddagsarrangement. V/Anne-Mette 
 
 
Juletræer i byen: 
Skal købes ( Holger har efterfølgende sørget for det)  
Skal hentes 
Er det en ide med led-lys? ( Niels har undersøgt ) 
 
Træerne skal op i byen den 25. November . Lørdag formiddag. 
Anne-Mette laver et facebook opslag m. mulighed for tilmelding som hjælpere.  
Borgerforeningen vil stå for et lille traktement. 
 
Julepynt i Ishuset: Connie sørger for det. 
 
 
 
Nyt Betalingssystem i Borgerforeningen: 
Niels: E- conomics er et onlinesystem som også kan sende online mails samt opkrævninger. 
Vi behøver mange mailadresse, måske en ide med en lille konkurrence via FB for at få 
mailadresse, samt på FB  
 
Konti: 
V. Niels 
 
Udgifter mht. Gebyrer 
DDB: 800,- årligt mobilepay 
100,- + 200,-  renter 4x årligt 
0,40 % i rente for indestående. 
 
Det kan ikke betale sig at skifte pengeinstitut. 
 
 
Mødekalender 
Hver den anden tirsdag i måneden kl. 19 
Indkaldes af formanden 
 
Møde: et af vores næste møder skal kun omhandle ’årshjulet’, herunder indhentning af datoer 
fra erhvervsforening samt Liselege. 
 
Næste møde er: 14. November 2017 hos Anne-Mette 
 
 
 


