
FÆLLES BESTYRELSESMØDE 
Den 2. maj 2022, kl. 17.00-18.30 
 
 
Fremmødte: 
Vibeke K. Agger, Rasmus D. Jørgensen, Jens B. Pedersen, Susanne Kristensen, Jens Peter M. 
Mikkelsen, Kaja M. Madsen, Morten B. Madsen, Mette S. Frederiksen, Jennie Connolly, Lasse F. 
J. Ankjær, Søren H. Andersen 
 
KLUB: Repræsentanter fra Klubben, Helle S. Degn, Christian Larsen (afdelingsleder), Merete 

Poulsen (fritidsleder) 

DTB: Pl Karen Schou, Pl Pernille Kjems, Dorthe Ellerup, tre medarbejdere, 8 forældrerepræsen-
tanter, Mette Steen (dagtilbudsleder) 
 
SFO forældreråd: Tine L. M. Eriksen, Søren S. Johannessen, Rikke B. Jensen, Melina A. Hammel-
svang, Pernille B. Christensen, Annette B. Ross, Martin B. Vad, Jens B. Pedersen 
 

Afbud: Klaus Jachobsen (Fællesrådet), Martin B. Kjeldsen  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Helle Degn laver oplæg om ”Tranbjerg Børnenes Venner”, en forening, som understøtter 
lokalsamfundet i Tranbjerg i et 0 – 18 års perspektiv.  
 
Hvad ligger der til grund for foreningen? 
Hvad har foreningen betydet for børn og unge i Tranbjerg i skole, klub, dagtilbud og lo-
kalsamfundet? 
Hvad skal der til for at etablere en forening som denne? 
En forening, hvor borgerne betaler 100 kr. om året for et medlemskab. Foreningen laver 
forskellige aktiviteter gennem året; Jul, halloween. Sponsorstøtte fra firmaer. T-shirts 
med ”Tranbjerg” sælges løbende.  
En cykelbane, Recykling har sponsoreret 10 cykler. En multibane, som er betalt sammen 
med SFO. Junglesti i naturcentret – et heldagsprojekt. Friluftsrådet – søgt penge til 
kunstgræs i skolegården og borde. OBS på at inddrage de unge, trampolin på 100 kvm, 
mange vil gerne betale sig fra donationer – nogle få vil gerne lave noget fysisk.  
Arrangementer: Indvielse af bylivshuset – ”Børnenes dag”, bamselykkehjul, aktiviteter, 
krea, 2½ time en fredag eftermiddag.  
”Lys i Tranbjerg”, halmlabyrint, opbakning fra kirken.  
”Julemarked” på naturcentret, tænder juletræ og synger, æbleskiver og gløgg, sælger 
julepynt og gran. Giver ca. 10.000 kr. Kræver en del mandetimer.  
Nyt projekt ”Byfest” – alle foreninger er med undtagen spejderne.  
Flyers er husstandsomdelt + erhvervsliv, mange medlemmer – se bilag. 
”Det, vi gør, generer byforståelse” 
 

3. Gruppedrøftelser: 
Hvad tænker vi om initiativet?  
Hvad ønsker vi i Kolt Hasselager? 
Hvad kunne vi tænke os at vide mere om? 
Hvad kan næste skridt være? 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
4. Opsamling på gruppedrøftelser 

Vi er meget imponerede over, hvor meget Tranbjerg Børnenes Venner har nået på 2½ 
år. Det kræver nogle ildsjæle, og vi er et andet sted ift., at vores udearealer er i rimelig 
stand, måske kigge på festugen som kunne skabe fællesskab, fælles ansvar for at bo her, 
så man bliver her i byen. Finde et fokus med et formål, det kræver tid og overskud – 
hvordan kommer man i gang? Starte i det små, måske formalisere på sigt. Det skal være 
båret af de frivillige. Aktivere pensionister. Eller nominere nogle ildsjæle? Dele en flyer 
ud ved dagtilbud/skole/klub.  
Find projektet!  
Kunne forældrene lave en café på Fællesskabsdagen ift. en bestyrelse (4 – 5 personer)? 
Vi tager ideen videre til styregruppen for Fællesskabsdagen.  
 

5. Kort orientering om Fællesskabsdagen 10. september 2022. Der er møde kl. 18.30 – 
19.30, som alle er velkomne til at deltage i.  
 

6. Evt.  
 

 

 

                                                                                 


