
Referat bestyrelsesmøde i Selling Borgerforening  

Dato: 19.9.2022 

Sted: Herman Bangs vej 8, Selling 

Deltagere: Lone Abdene, Steffen Espersen, Mona Lykkebo, Simon Lykkebo 

Afbud: Ingen 

Referent: Lone 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt. 

3. Biodiversitet på Tåstrupvej – Ide fra Kaj (Tåstrupvej) 

Punktet blev slået sammen med punkt 6. 

Mona har haft møde med Kaj. Mona har fået kontaktoplysninger på medarbejderen ved Favrskov 

kommune og tager kontakt for afklaring af, hvad Kommunen vil bidrage med. Denne medarbejder oplyser 

til Kaj, at de ønsker kontakt med byens stemme, f.eks. borgerforeningen. Mona kontakter 2 - 3 lokale 

anlægsgartnere, så vi kan lave en ansøgning til Landsbyrådet. Næste møde er 17. november 2022 og 

ansøgningen skal være indleveret 13. oktober 2022.  

Vi vil alene fokusere på søen vest ved Tåstrupvej og St. St. Blichers Vej og på noget ”Vildt med vilje” langs 

Tåstrupvej. 

Tilbuddene skal være fokuseret på biodiversitet.  

Lone kigger på ansøgningen til landsbyrådet. Steffen finder det, som er lavet på legepladsen. 

Vi lægger noget på Facebook når vi har sendt ansøgningen til Landsbyrådet. 

4. Fart i Selling – ide 

Sagen er startet ved at der på Facebook blev skrevet om bekymring for udkørsel fra Byvej til Tåstrupvej, 

hvor der pt. ikke er hajtænder, og det affødte en debat på mediet om Tåstrupvej. 

Mona kontakter kommune for undersøgelse af hvorvidt der kan laves en fartzone på 30 eller 40 km.  

5. Velkomstfolder – Opsætning og drift – opgave 

Udsættes til der har været møde i forsamlingshusets bestyrelse  

6. Ansøgning til landsbyrådet omkring søområderne – opgave 

Behandling under punkt 3. 

7. Program til udlæg og bogføring – ide 

Mona oplevede, at det var svært at holde styr på udlæg f.eks. i forbindelse med byfesten.  



Besluttet at vi lader det vente til næste år og ser om der er behovet fortsat, eller om Simon kan 

systematisere det på anden måde.  

8. Økonomi - Budget for 2023 - drøftelser om niveauer 

Byfest 2., 3. og 4 juni 2023 dvs. uge 23. 

Besluttet at budgettere med at byfesten går i 0. Der skal ikke være musik til den pris næste gang. Db-lux vil 

gerne spille gratis til byens arrangementer.  

På mødet 6. november skal der laves overslag og kommissorium på omkostninger til byfesten 2023. 

Desuden skal det der besluttes, hvor langt vi vil invitere ud. 

Budget 2023 blev gennemgået og sammenlignet med 2022 og er tilgængeligt på Dropbox. 

9. Vedtægter - de skal omskrives med de nye ændringer og sendes til banken – opgave 

De godkendte vedtægter ligger allerede under generalforsamling på Dropboks, Mona sender dem til 

banken.  

10. Evt.  

Udsendelse af girokort til betaling med en tekst, som fortæller om hvad borgerforeningen laver, og at vi 

arbejder på en fælles velkomstfolder med forsamlingshuset og at foreningen i 2022 har investeret i ting, 

som kan anvendes til byfesten, igen og igen, bl.a. en bar, som står i forsamlingshuset og kan benyttes af 

husets lejere. Udarbejdes i denne uge og uddeles hurtigst muligt.  

Næste møde er 6. november 2022 kl. 9.00. Ved Lone med morgenbrød.  

Vi vælger ikke en næstformand, da vi af generalforsamlingen har fået mulighed for at lave være.  

Mona forsøger at få fat i en kontaktperson ang. stier omkring Selling og giver navnet til Lone, der arbejder 

videre med dette, så vi måske kan have noget klar i løbet af foråret 2023. 


