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Status: vindmølle
info hytte

Lars

-

Karin landdistrikts koordinator fortæller at,
driftstilskuddet er steget fra 5.000 kr til 10.000 kr
årligt.
Kommunen har købt adgang til min landsby app,
vi får adgang i løbet af 2020
Byggetilladelser til mindre projekter, betaler
kommunen udgifterne til
Huse
• Der er pt. Stilstand i Annette og Gregers
sag, det ser ud til at trække i langdrag.
• Schmidts hus skal rives ned, begyndes d.
1.2.2020
• Træ huset kommer på tvangsauktion.
Skal lokalrådet byde på den?
Der skal en håndværker ud at se på den for
at se om det er renovering eller nedrivning
der skal til.
Kommunen byder måske også.
Lokalrådet gør intet før man hører mere fra
Didde.
Kloarkering er færdigt, mangler bare hytten nu,
Tømmer skal lige være færdig med
vindmøllehytten først.
Hegnet skal bestå af rionet og pæle hvor der kan
vokse efeu op af.

Lars har ikke været forbi endnu, han skal se på det
d. 21.1.2020
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Status
Tilflytterhuse

Lars og
Christian

-

Status: Ta’ mig
med.

Christian
og Lars

-

Evaluering
Juletræsfest

Debbie
og Rikke

Evaluering Nytårs
kur

-

Snakker med Martin Iwersen om løsning til udkig
fra hyttet
Aps’et har kig på 3 muligheder
1. lillestrømvej 5 – billigt med muligheder for
renovation, kan få tilskud. Beliggenhed
ikke optimal
2. Det gule ved siden af Kurt og Else. Ligger
godt, nyrenoveret og billig i drift. Men dyrt
i indkøb og kan ikke få tilskud til det.
3. Træhuset, hvis det er billigt nok og kan
renoveres.
Lars har et interview med DR om tilflytterhusene.
Alt tryk er klar, skal bare klistres på, dette kan
gøres hjemme ved Christian og Christa
Standerne er klar
Jan skal orienteres når de er klar
Der skal annonceres (ugeavisen mm.)
Christian henter klistermærkerne
Lars spørger om Lærkely om de kan levere
standerne, ved Christian og Christa.

-

Det var godt
Afholdes igen næste år i den første weekend i
december, i laden.
4 æbleskiver pr. mand

-

Godt fremmøde
Gentages næste år.

Pakkeboks

Christian

-

Der skal laves en stabil bund pakkeboksen kan stå
på, san, grus mm.
• Projekt til arbejdsdag

Lys ved
hjertestarter

Christian

-

Kommer op når pakkeboksen kommer op.

Udviklingsplan
for Sæd –
ja/nej/hvordan

Lars

-

Karin Lorenzen har skrevet.
Karin Kærgaard skriver om ansøgning om udviklingsmidler:
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"Mht. udviklingsplan, så er jeg da sikker på at udvalget ser
positivt på Sæds ansøgning, men de er nød til at have en
ansøgning at forholde sig til. Ansøgningen skal ikke laves i
et skema, men blot være en video eller en fri tekst, hvor I
tager stilling til:
Hvad har vi nu?
Hvad kan en udviklingsplan gøre/hjælpe med?
Hvilke spørgsmål tror vi, vi gerne vil have svar på?
Dvs. en god A4 side, eller 1½ hvor I beskriver lidt historik
om Sæd/Ubjerg, og hvor I tager stilling til hvad en
udviklingsplan kan gøre for jeres område. Jeg tror især det
vil være godt at fokusere på at man i forvejen er et aktivt
samfund, og at det derfor vil være godt at have en fælles
strategi, så man i lokalområdet ikke sætter ting i gang, lidt
impulsivt, men fordi borgerne har givet udtryk for at det
giver mening. En udviklingsplan er jo i sidste ende bare en
fælles ledestjerne/strategi.
Venlig hilsen Karin Lorenzen Kjærgaard

Arbejdsdag - dato
+ indhold

-

Vi sender en video ansøgning, (HUSK de gule
sedler)

-

Der afholdes 2 arbejdsdage – Claus annoncerer det
på Facebook – vi slutter af med mad og hygge.
1. søndag d. 8.3.2020 kl. 14-17 (Hanne spørger
Inger om hun vil hjælpe)
2. Lørdag d. 28.03.2020 kl 10-13
Klargøre til pakkeboks
Hegn
Bålplads
Plantes
Bænk sættes op
Stærekasser sættes op
Klippe hækken på legepladsen
Fjerne invasive arter

Generalforsamling
– dato + indhold

-

Afholdes d. 17.3.2020 kl 17.30
Starter med 2 retters menu forslag til menu
kommer
Der skal være tilmeldinger.
Claus annoncerer det på Facebook.
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Eventuelt

-

-

Næste mødedato

-

Dele medlemskaber ud, når Christian har lavet dem
• Hanne – grønninggårdvej og lillestrømvej
• Christian – Stenvej og gammelvej
• Lars – grønågade og grænsevej
• Claus – søndebækvej og sprøjthusvej.
• Debbie og Rikke – bremsbølvej og ubjergvej
Laves en års kalender med de datoer vi kender
Loppemarked flyttes til byens torv, Lørdag d.
6.6.2020
Torsdag d. 12.3.2020 kl 19.00 ved Hanne
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