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Referent: Michael Beck Lundsgaard 
Deltagere: Birgitte Høy Jepsen, Lykke Dybdal, Ebbe Jørgensen, Per Grønbæk, Anne Grethe Eriksen, Søren Vejen 
Jensen, Tommy Lauritzen, Merete Due Paarup 

 

1. Brugsen – ny arbejdsgruppe. Søren Vejen kommer og fortæller om deres arbejde. Anne 
Grethe er med. Hvad kan lokalrådet gøre? 
Søren og Tommy præsenterer timeline for arbejdsgruppens indsats og den økonomiske 
situation.  
Der er uddelt flyers til alle husstande på Fynslundmagasinets omdelingsruter. 
Bygninger skal overtages, penge indsamles, butikken opbygges, åbning best case 1/8 
MinKøbmand konceptet er en selvstændig købmand der driver egen forretning. Dagrofa står 
bag sortiment på 1400 basisvarer, derfra kan suppleres med øvrige varer. 
Der skal finansieres bygninger og nyt inventar, estimat 1.500.000-2.000.000 
Lokalrådet kan hjælpe med at tale sagen op og praktisk hjælp til borgermødet i hallen d. 26/1. 

2. Konstituering af lokalråd 
Formand: Birgitte Høy Jepsen 
Næstformand: Per Grønbæk 
Kasserer: Per Grønbæk 
Sekretær: Michael Beck Lundsgaard 

3. Status på alternative varmekilder til gas – Ebbe og Michael. 
Ebbe og Michael er med i ERFA gruppen for landsbyer i kommunal regi. 
Der er endnu ikke delt erfaringer i gruppen og der lægges op til at vi selv aktivt søger ny viden, 
som derefter kan deles imellem deltagerne fra landsbyerne. 
Vi er derfor endnu ikke klædt på til aktivt at starte en dialog med områdets borgere om 
alternativer fx. i form af et borgermøde. 
Istedet vil vi forfatte en artikel i næste udgave af Fynslund magasinet, med info om 
varmegruppen samt hvad vi allerede nu kender til af alternativer.  

4. Fynslundfolderen – Lykke. Er den færdig? 
Birgitte endnu ikke kontakt med ejendomsmæglere. 
Endeligt format er klar. Lykke sender links ud pr. email. 
Uffe Steffensen vil hjælpe med opdateringer fremadrettet. 

5. Fynslundområdet på fb. Hjemmeside. Per 
Der er lavet et Website flyttilfynslund.dk og tilhørende Facebook site, med videoopslag. Der 
følges løbende op, med flere opslag. 

6. Hvordan kommer vi videre med Landsbyfællesskabsplanen? 
Det er fortsat planen at arbejdet opstartes i august, hvor kommunen hjælper med at facilitere 
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et borgermøde. 
Birgitte tager fat i kommunen for videre planlægning og fastsættelse af dato. 
 

7. Evt. 
Landsbypuljen 2022, midler er delt ud til følgende projekter: 
opgradering af et stykke af troldhedestien samt vedligehold 
promovering på sociale medier 
opdatering af fynslundfolderen 


