
1. Beslutning af dagsorden 
 

2. Møde med Toftekæret  

Hans har haft møde med ejerforeningen (Peter Petersen) på Toftekæret, og han giver en 
opdatering på dette. De har bekymringer om trafikken ifm. Skt. Hans byggeriet. Bestyrelsen vil 
vente og se, om der bliver høringer om trafikken senere. Ladestationer kan måske være 
interessant at tale om på sigt. Per ønsker, at Toftekæret dæmper lyset og planter mere, så 
byggeriet ikke kan ses fra søen. Per og Camilla taler med dem, om lyset kan dæmpes. De 
henvender sig som naboer, da bestyrelsen ikke ønsker at Lokalrådet skal være afsender. 

3. Aktiviteter i 2021 (ligger på hjemmesiden) 

Vi har foreløbig besluttet nedenstående aktiviteter for 2021. Skal vi holde fast i dem og få dem 
udsendt til alle? Hvis vi siger ja, så vil jeg foreslå, at vi alle giver håndslag på at komme, så ikke 
ganske få står alene med opgaven. Vi holder fast, og alle fra bestyrelsen forsøger at deltage. 

a. Fælles arbejdsdag. Lørdag d. 8. maj, klokken 13:00  
b. Skt hans aften, onsdag d. 23. juni, klokken 21:30  
c. Sommerfest på Bjerget, 21. august  

Matias ville skrive til Uglebjergvej for at undgå sammenfald med vejfest. 
Ændret til at informere dem om vores dato. 

d. Generalforsamling 14 oktober  
Anne-Marie har booket DUI 

 Jeppe sender årets program ud til medlemmerne. 

4. Håndtering af mailinglisten  

I slutningen af 2020 have vi en uenighed om, hvordan vores malingliste skal benyttes. Personligt 
har jeg ikke behov for at tage den specifikke episode op til diskussion, men jeg mener, at vi har 
behov for at beslutte, hvordan listen skal bruges fremover.   
 
Hertil er jeg blandt andet blevet inspireret af at have læst https://frivillighed.dk/guides/regler-for-
persondata-i-foreninger-0, hvor de gennemgår en række krav til os som følge af de såkaldte GDPR 
regler – persondata regler.   
 
Jeg vil foreslå, at vi enten beslutter nedenstående eller nedsætter en lille gruppe, som kan lave et 
forslag til næste møde.   
Følgende tekst er vedtaget, og kommer til at ligge på hjemmesiden, så nye medlemmer kan se, 
hvad vi gør med deres data: 

o Bestyrelsen opbevarer en liste over Lokalrådets medlemmer. Listen indeholder 
navn, adresse og e-mail. Medlemmer som træder ud af foreningen, vil blive slettet 
fra listen.  

o Kasseren er ansvarlig for at opdatere og opbevare listen.   
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o Nye medlemmer vil ved indmeldelse blive gjort opmærksom på, at de samtidig 
giver samtykke til at modtage information fra Bestyrelsen.   

o Mails til medlemmerne skal altid sendes med modtagerne som Bcc.  
o Listen må kun benyttes og være tilgængelig for Lokalrådets Bestyrelse, men 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at afvige fra dette.  
o Listen må kun anvendes til udsendelse af information, som fremmer Lokalrådets 

formålsparagraf.   

5. Hvordan forbedre kommunikationen mellem medlemmer – skal vi have en 
Facebookgruppe?  

Snak om, hvem der skal administrere/hvem der må være med. Ingen i bestyrelsen ønsker at 
administrere den/starte den, det kan gøres af andre medlemmer af lokalrådet. Vi tænker over det 
til næste møde, alternativt tages det op på generalforsamlingen. 

6. Evt  

Næste møde er tirsdag d. 20/4 kl. 16.30. 

 


