
Beslutningsreferat 
 Liseleje borgerforening. Bestyrelsesmøde d. 13. Marts 2018 
 
Til stede:  
Bestyrelsesformand Conni Juhl, kasserer Niels Sterup, sekretær/referent Anne-
Mette Lorenzen, bestyr.medl. Holger Garmo,  Berit Elgaard, Jette Støyer, 
suppleant : Lars Bern, Ditte Bay 
 
Afbud: Best.medl. Berit Jendal,  
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 20. februar 2018 
Der skal navne på de bestyrelsesmedlemmer der er til stede. Alle 
bestyrelsesmedlemmer var til stede, der var kun afbud fra Lars Bern. 
 
Ordstyrer: Niels Sterup 

 
 

2. Info fra formanden 
 

a. Hjemmeside – nu aktiv igen 
Bookingsystem til Havtyren virker. 
Der revideres med flere billeder. Berit Jendal og Conni Juhl , samt Holger G. og 
Berit E. har adgang til hjemmesiden. 
 

b. Fællesmøde med erhvervsforeningen – herunder evaluering og 
samarbejdsproblematik med øvrige foreninger.  

Fællesmødet foregik på Liselængen. Erhvervsforeningen mødte frem.  
De to øvrige foreninger ‘Vennerne’ samt ‘Liselege’ kunne desværre ikke 
deltage. Konstruktiv møde, hvor samarbejde var i fokus og hvad kan vi 
sammen gøre godt, som gavner byen. 
 

c. Hjemmeside for liseleje.dk – under opdatering/nyt design 
 Margaretha fra Liselængen har taget denne hjemmeside under behandling og 
der er kommet et udkast. Meningen er at hjemmesiden er fælles kalender for 
de forskellige foreninger der er i Liseleje by. 

 
d. Torvet – tilbagemelding fra kommunen  

Der er kommet tilbagemelding fra kommune på vores mail. Det virker positivt 
og der bliver kigget på alle de punkter der er blevet fremsendt. 
Etablering af strøm på torvet? Kommunen spørger Upland hvordan det går 
med strøm. 
Ved evt. ris og ros over det nyrenoverede torv ( samt placering af ankeret ), 
skal al henvendelse ske til Kommunen: Mette Skafte. 
 



 
 

e. Møde med vej og park – 
Der kommer nye flagstænger og tilhørende huller som skal placeres. Placering 
af nye flagstangshuller vil blive besluttet af Holger G. og Søren Bager som 
informerer kommunen samt berørte beboere.  

 
3. Bordet rundt – evt. observationer/nyt samt status på igangværende 

aktiviteter  
 

a. Musikfestival weekend uge 29 – Anne Mette. 
Anne-Mette kontakter Danmarks Dejligst for at få svar på de spørgsmål der 
tidligere er blevet sendt til Michael Tange. Hurtigt svar forventes. 

 
b. Info fra kassereren – noget nyt 

Der er kommet henvendelse fra en ‘skraldesamler’ om hjælp til at samle 
skrald. 
Svaret er: at der allerede den 2. juni i forbindelse med hejsning af det blå flag 
bliver samlet skrald, så der vil fra Liseleje Borgerforening ikke blive gjort 
yderligere. Det er så fint at lægge sig i ‘slipstrømmen’ af dette arrangement.  
 
Den stjålne bøje er blevet anmeldt til Politiet. Politiet vil ikke gøre yderligere. 
Sagen henlagt. 

 
 

c. Parken – renovering. Plan for budget samt indhentning af tilbud. 
Herunder materialer, og enighed om udsmykning. Næste skridt.. 
 

Parken: Det Liseleje Borgerforening selv kan her og nu: rydde blomsterhjørnet 
og fjerne bogskab. 
Lys og bænke rundt om træerne. Bænkene må gerne være i lærketræ. Berit E. 
undersøger og informerer. 
 
Ide: Opførelse af nyt ‘være-skur’ evt. det samme træ som anvendt ved torvet. 
Opførsel af bænke rundt om træer i parken ( tilbud indhentes) 
 
Ide: lys i træerne.  
Ide: petang-bane bliver bygget i Parken.( evt. mindre udgave 3x12 m) 
 
Ide: kontakte Upland for at få en tegnet plan til Parken? 
 
Musik i Parken: der tages stilling fra gang til gang. 
 
 

d. Kalender med aktiviteter for 2018, herunder tovholdere for 
sommerens aktiviteter – link på liseleje.dk  – Conni 



To do liste bliver fremsendt af Conni snarest. 
 

e. Visionspuljer – ansøgninger –  
i. åbning af torv/Berit og Jette –  

    “ Indvielse af Parken” 
 

ii. fittness i skoven/Morten Lorenzen og Niels Sterup 
    Der bliver sendt ansøgning så snart der er fremsendt forslag til Morten 
Lorenzen. Herefter ansøges LAK samt Nordeafondet. Der er blevet holdt et 
møde med Compan. Pris ide: 250.000 hvor Lak vil fonde 50% andre fonde skal 
søges. 
 

iii. Planlægning af fremadrettede ansøgninger (Toilet i 
transformator tårnet) 

Der skal undersøges om der er muligheder. Nås ikke til denne sommer. 
 

4. Øvrigt: ishusets standere snart klar med billeder og tekst. 
Billeder/postkort leveret af Søren Rasmussen/Niels Vad 

 
 

5. Næste møde: 10. April hos Niels klokken 19. 


