Referat fra forretningsudvalgsmøde onsdag d. 4-4-2022
kl. 19.00 i Hallens Cafeteria
Tilstede: Jeanette, Anker og Lone
Afbud fra Finn, Niels og Josephine

•

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidst var fra årsmødet så derfor også en konstituering.
Referaterne skal fremover sendes til forretningsudvalget og medlemmerne af samrådet
Formand – Lone
Næstformand – Anker
Kasserer – Jeanette
Sekretær - Finn

•

Økonomi v. Jeanette
Intet særligt at berette – dog skal der rykkes ved kommunen igen for penge vedr. cykelbanen

•

Nyt fra Ajstrup
Ingen fremmødte

•

Nyt fra Brændskov
Der er ny varmekilde i huset. Nyt porcelæn. Nye borde/bænkesæt

•

Nyt fra Borgerforeningen
Ingen fremmødte. Lone kontakter Morten for tømning af den hvide container på markedspladsen, samt info
om hvilke materielle ting der forefindes der kan bruges til middelalderdagene (Hegns stolper – skilte osv.
LAK v/ Jeanette
Der er pt 46 medlemmer i LAK = 90 % af landsbyer der deltager i fællesskabet.
Der har været generalforsamling i forsamlingshuset Øster Hassing. Her blev årets landsby kåret – Sebbersund,
og årets landsby ven – Evald Lange Rise
Øster Hassing har bygget et helt nyt forsamlingshus – det er virkelig godt gået, måske det er sådan et Tylstrup
også ønsker sig.
Jeanette fortæller at de fremover skal holde møder i de frivilliges hus i Vejgaard. Det hører vi mere om næste
gang.
Lone og Jeanette deltog i Kultur i Landdistrikterne på Skråen. Et meget givtig møde, med mange spændende
oplæg

•

ROHB v/ Lone
Der afholdes generalforsamling 21. april – invitation følger.
Anita Lilholt ønsker sammen med Lone at repræsentere Tylstrup i samarbejdet. Det har hun vores opbakning
til.

•

Det grønne areal ved Brugsen

Aalborg kommune er i gang med etablering af stier, vilde blomster, legeområder osv. Vi glæder os til det
færdige resultat.
•

Middelalderdage
Vi afventer de puljer vi har søgt inden det for alvor kan gå løs.

•

Projekter –
Hundeskov – Finn
Der arbejdes på forskellige spændende løsninger.
Næste møde 6/4-2022
Cykelbane – Lone
Pengene er næsten bevilliget – vi må lige køre en sparerunde for at få enderne til at nå sammen.
Byggetilladelse er søgt.
Trinbræt - byggegrunde

•

Musik – foredrag
Vi har aftalt at søge penge til et foredrag – måske med en pensioneret politibetjent eller lignende
Vi afventer TUI Hovedbestyrelses møde inden vi arbejder videre med musik i Hallen til foråret.

•

Næste møde 31/5-2022 kl. 19 i Hallens Cafeteria

•

Evt.
Der er spurgt til om vi kan få forårs blomsterløg i byskoven – det må vi undersøge

5/4-2022 Lone

