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Referat fra møde d. 29 maj 2019 

Til stede:  

Birgit, Uffe, Carsten og Jette (ref.) 

Afbud fra: 

John, Birgitte, Poul og Henrik 

 

1. Mødeleder – Birgit 

  
2. Referat fra seneste møde godkendt. 

 

3. Trabanten (efter ønske fra Uffe) 

Henrik påtog sig opgaven d. 26. marts at få undersøgt, hvor omkostningsfuldt det vil være, at 
få trabanten indregistreret, forsikret og gjort i stand til syn. 

Der er ingen tilbagemelding.  
Uffe oplyser, at den person, som lige nu passer på Trabanten, har oplyst, at der vil være rigtig 
mange omkostninger ved at få Trabanten indregistreret og har foreslået, at der benyttes prø-
veplader, såfremt Trabanten skal køre til f.eks. byfester og lignende. Lån af prøveplader koster 
50 kr. pr. gang.  
 
Beslutning 
Da der endnu ikke foreligger noget vedr. omkostningerne ved indregistrering, besluttes at be-
nytte prøveplader, såfremt trabanten skal lånes ud. Hvis der kommer revolutionerende nyt i 
orhold til evt. indregistrering, kan sagen tages op igen. For denne beslutning stemte tre for og 
én imod.  
Vi har fået et tip om, at Rebildporten er interesseret i at låne Trabanten til en særudstilling de 
næste par år. Vi besluttede, at det kan de, men den aftale der ligger vedr. lån af Trabanten til 
pinsefesten i Terndrup, står ved magt. 
 
Uffe arbejder videre med kontakt til Rebildporten. 
 

4. Besøg fra Gelenau den 14-17. juni 2019 

Der er lavet plan og arbejdsplan for besøget. 

 

5. Økonomi  

Intet nyt 

 

6. Evt. 

Birgit spurgte ind til kontakt til fodboldklubben og de folk, der havde været heroppe. Carsten 
svarede, at besøget var af privat karakter. 

Jette foreslog, at der skal være en kontakt til fodboldklubben og at den nu må gå gennem 
borgmesteren i Gelenau. Der er gået alt for længe kun med snak, uden der sker noget, der har 
ikke været noget i gang siden august 2014, hvor jeg trådte ind i arbejdsgruppen oplyste hun. 
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30. maj 2019 

Jette 

 
 


