
Referat af Lokalrådsmøde den 19. april 2018. 

Deltagere: Svend Erik, Jane, Jens, Erik, John, Lone, Lissi, Peter, Per, Anne Marie, Jes. 
Afbud. Ellen, Dines, Torben, Lene, Søren. 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden blev godkendt. 

  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. Forsamlingen vedtog, at for eftertiden skal alle mødedeltagere underskrive referatet 
fra det   
foregående møde. 

  
3. Meddelelser siden sidst. 
Mia og Steffen fra CFBO var på rundvisning i Hald den 4. april sammen med John og Svend Erik 
og udarbejder en skitse til aktivitetsplads og fælled til forelæggelse for aktivitetsudvalget den 
17. april. Samtidig fremlagde Mia et kontraktforslag vedr. honorering af CFBOs indsats her i 
opstartsfasen. Beløbet andrager i forlængelse af den godkendte ansøgning 75.000 kr. Udkastet 
blev forelagt på mødet og Lokalrådet vedtog, at Svend Erik godt kan acceptere og underskrive 
kontrakten. 

Skødet vedr. Hald bakker er indsendt til tinglysning og vil blive returneret når det er klar. OBS: 
Servitutten om Spejdernes evt anvendelse af arealet er nu godkendt og den endelige tinglysning 
kan imødeses snarest. 

Mellemfinansiering: Line er lige nu i gang med at strikke en forretningsgang sammen i 
samarbejde med kommunens regnskabsafdeling, som giver mulighed for overblik for alle parter.  

  
4. Driftsudgifter De Haldgrønne mænd. 
Der mangler penge til drift af maskiner og benzin, med mere. 
Lokalrådet vedtog, at der tages 2.500 kr fra bevillingen til motorværkstedet og gives til de 
Haldgrønne mænd. Udgifterne til en evt. genoptagelse af motorværkstedsprojektet kan evt. 
komme ind under ”Handlekraft i Hald” 
Vi vil blive ved med at spørge kommunen ved enhver given lejlighed, om penge til 
driften af maskiner, idet det er Lokalrådets opfattelse, at udgifter til drift bør betales af 
kommunen. 

  
5. Endelig vedtagelse af nye vedtægter. 
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget af lokalrådet. 
  

6. Nyt fra udvalgene.  
Aktivitetsudvalget: udvalget har haft møde med Mia og Casper fra CFBO, og forelagde en skitse 
til udformning af pladsen ved Salbakken. Den blev modtaget entydigt positivt i Lokalrådet og 
udvalget bemyndiges til at arbejde videre med det, så der ligger et færdigt udkast til en plan for 
området (aktivitetspladsen) til borgermødet den 26/5. Svend Erik arbejder videre med at få 
etableret en overdragelsesaftale med Randers kommune. 

Bogskab: Det samles den 20/4. Budget er ca. 1300kr. 



Fugleparade  
Gruppen  har undersøgt pris, vægt, holdbarhed på fugle støbt i beton (Fårup 
beton,)  fiberbeton ( A/S Vagn Holm, fiberbeton i Auning )  i epoxybeton og glasfiber (VIdesign – 
Vagn Iversen, Samsø) og har fundet, at den bedste løsning er støbning i glasfiber hos Videsign 

 (Både beton og fiberbeton bliver for tungt ( 40 -50 kg. pr. fugl i fiberbeton, der er lettere end 
beton.  Epoxybeton er 20 % dyrere  end glasfiber og hver fugl vil veje 8 - 10 kg. En fugl i 
glasfiber vil veje ca. 2 kg.) 

Den oprindelige træfugl, der skulle støbes blev forevist, men er forkastet,  da den var for tung i 
form og udtryk og  størrelsesmæssigt for dyr at støbe. Den opstilles senere et velegnet set i byen 

Vagn Iversen har tilbudt at lave en grundmodel af en fugl i skum til videre støbning i glasfiber, - 
og med indstøbt monteringsbeslag.  Han vil sende en tegning af fuglen og en skumfugl til 
godkendelse inden støbning. 
Gruppen har bedt Vagn Iversen om at give et skriftligt tilbud på h.h. v. 40 og 50 fugle. Det 
skriftlige tilbud foreligger ikke endnu. 
Lokalrådet har vedtaget, at fugleparadegruppen vælger og forfølger tilbud fra Vagn Iversen. 
Gruppen forbereder desuden en ansøgning om fondsstøtte til støbning af fuglene. 

7. Ressourcekortlægning, - jf. tidligere udsendt mail. 

Alle arbejdsgrupper skal udfylde det spørgeskema Mia har sendt ud og sende det til Svend Erik, 
der videresender samlet til Mia. Formålet er at få kortlagt de ressourcer, der forefindes lige nu 
og dermed måske få klarlagt, hvor der er behov for yderligere kræfter. 

  

8. Planlægning af borgermødet den 26. maj. 

Arrangementet bliver afholdt i forsamlingshuset fra kl. 09.30 - 12.00. 
Mia, CFBO står for indholdet i arrangementet sammen med John og Svend Erik, De aftaler et 
planlægningsmøde medio maj. 
Annoncering: Facebook, hjemmeside, folder og skilte tager Svend Erik og Lene sig af. 
Indkøb af mad: AnneMarie.  
Lave kaffe: Ellen.  
Opstilling og pyntning af borde: Jens( afbud), Per, Peter, Erik og Jes. De mødes fredag d. 25/5 kl. 
19.00.  
Lokalrådet rydder op i fællesskab efter arrangementet. 

  
9. Flexbus - den nye køreplan (Jes). 

Jes gennemgik planen og opfordrede til, at ordningen bliver benyttet og henviste til, at man kan 
få alle oplysninger på Midttrafik. dk/flexbus. 

  
10. Forslag til næste dagsorden og fastsættelse af næste mødedato. 

Næste møde er den 29/5 kl.19.30. Kagemester Lissi. 
  

11. Evt. 

Punkt til næste møde: Gadespejl på Haldvej ved Mejeriet. 
Endvidere blev der fremsat ønske om, at man skal søge om forlængelse af fortovet nord for 
busstoppestedet. 



Svend Erik skal bede om reglerne for regnskabsføringen hos Daniel fra Styrelsen. 
Udgifter til leje af forsamlingshuset og forplejningen dækkes af projekt ”Handlekraft i Hald” 

12. Tidsforbrug: 2 1/2 time. 

Ref: Jes/ Svend Erik


