
Referat bestyrelsesmøde i Selling Borgerforening  

Dato: 6. november 2022 

Sted: Byvej 33, Selling 

Deltagere: Steffen, Mona, Simon, Lone 

Afbud: Ingen  

Referent: Lone 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 

 

3. Biodiversitet på Tåstrupvej – opfølgning på referat. Lone skulle kigge på ansøgning, Steffen 

skulle fremsende det, som var udarbejdet på legepladsen. Ansøgningsfristen er 

overskredet for 2022. Mona har haft kontakt med Trafik og Veje, Linette Andersen, samt 2 

forskellige anlægsgartnere. Næste skridt. Kontakt til ejere. 

 

To anlægsgartnere har set på projektet.  

Kommunen kontaktet og de oplyser at grunden ejes delvist af kommunen (Favrskov 

Forsyning) og to bønder. Dertil kan det være forpagtet ud.  

Tilskud til braklægning kan blive en udfordring.  

 

Næste skridt er at få kontakt til ejerne. Steffen kender den ene, og kontakter ham. Lone 

taler med Tåstrupvej 55. 

Mona lægger dokumenterne med matrikelkort ind i i den fælles mappe.   

Det skal afklares om ejerne vil lade os gøre det først.  

Hvis vi anlægger noget nyt, skal vi selv vedligeholde.  

 

4. Fart i Selling – opfølgning på referat. Mona melder tilbage ifht kontakt med Trafik og Veje, 

Favrskov kommune.  Julie Lundt 89645315. Mulighed for et møde. 

 

Julie Lundt vil gerne mødes med os. Mona arrangerer møde. De, der kan, deltager, 

minimum Mona skal kunne. 

 

5. Stier omkring Selling – opfølgning på referat. Kontakt persons navn til Lone, for kontakt 

ang. Stier. Linette Andersen tlf. 40811740 

 

Lone kontakter Linette Andersen. Vi går efter markering af stier fra byen, og at man ikke 

skal åbne folde.  

 

6. Møder i 2023 

 

Vi planlægger efter hver anden måned. Vi opdaterer via mail, når der er nye informationer.  

Steffen er optaget onsdag og torsdag og Mona er optaget tirsdag. Mandage er gode dage 

for Mona og Steffen.  



Møderække:  

9. januar 2023: kl. 19.00, kommissorium for byfest-gruppen 

6. marts 2023: kl. 19.00  

1. maj 2023: kl. 19.00 Seneste planlægning af generalforsamling 

Byfest i uge 22 i 2023, og fremadrettet i uge 24 

13. juni 2023 Generalforsamling kl. 18.00 med fællesspisning efter 

26. juni 2023 kl. 19.00 (Der kan være nogen, der holder ferie), konstituerende møde 

21. august 2023 kl. 19.00 

16. oktober 2023 kl. 19.00 (Der kan være nogen, der holder ferie, uge 42) 

11. december 2013: kl.19.00 

 

Lone laver oversigt, så deadlines for HØST indgår i møderækken.   

 

7. Ide: Logo 

 

Ideen støttes og noget med natur og fællesskab, hænder og blade.  

Mona arbejder videre. 

 

8. Flag til fjernvarmegruppen. Anmodning fra følgegruppen 

 

Udfordringen er, at dette kunne skabe et A- og et B-hold i byen. Dette kunne skabe 

splittelse. Alternativet kunne være et skilt ved vejen et sted. Kunne være opslagstavlen på 

huset ved H.C. Andersens Vej.  

 

Simon laver oplæg til måde at vise det på. Følgegruppen for fjernvarme i Selling anmodes 

om kommentarer.  

 

Vi tager efter 9. november 2022 stilling til, om vi skal forsøget at presse de rigtige steder, 

hvis Hadsten Varme udsætter projektet. 

 

9. Økonomi: Simon orienterer om kontingenter. 

 

Oplysningerne ligger på det fælles drev. 41 husstande har betalt. Lone laver et oplæg til 

HØST, med beskrivelse af bestyrelsens arbejde frem mod næste generalforsamling, og 

hvor MobilePay og kontonummer står, og at vi gerne ser flere indbetalinger. 

 

Samlet set er der lidt færre indtægter og lidt højere udgifter end budgetteret, men det ligger 

tæt på budget samlet set.  

 

Der er ca. 85.000 på kontoen. 

 

10. Eventuelt 

 

Der udestår en oversigt over hvem der slår græs på Det grønne område. Hyldebuskene er 

fjernet.  

 

Steffen tager fat i Elisa, og hører om hun kan lave en plan for græsslåning for 2023. 

 

Lone foreslår at vi laver en udmærkelse som byens borger. Markering ved Byfesten.  



Dette sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

Benytte opslagstavlen. Mona og Simon opdaterer tavlen og fremadrettet sætte vi ting op 

der. 

 

Martin Bugge er pt. repræsentant for Selling i Landsbyrådet. Evald var fælles repræsentant 

for Borgerforening og Forsamlingshuset. Evald havde siddet i begge bestyrelser.  

 

Indkaldelser med dagsorden samt referater skal deles til hele bestyrelsen. Der bør alle i 

bestyrelsen kommentere, hvis der er noget, hvor vores mening er relevant.  

 

Simon får rettet op på, hvem der modtager informationerne fra Landsbyrådet, og Mona 

deler med bestyrelsen og kommer der ikke kommentarer, har Mona mandat til at oplyse 

Martin Bugge, hvilket mandat vi giver videre til ham, som repræsentant for Selling by. 

 


