
Referat af Lokalrådsmøde torsdag den 1. marts 2018. 

Deltagere: Peter. Torben. Søren. Svend Erik. Jane. Jens. Erik. Per. John. Lizzie. Annemarie. Lone. Jes. Dines. 
Andreas. 

Afbud. Ellen. Lene. Britta. 

1. Fastsættelse af endelig dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

3. Siden sidst 
Vedrørende fugt under skulpturerne på Trekanten: Kunstnerne er kontaktet omkring problemet og vender 
tilbage med et udspil på en løsning. 

4. Gennemgang og evt. vedtagelse af nye vedtægter. 
De ny vedtægter for lokalrådet, blev vedtaget og underskrevet med den ene ændring under paragraf 8 stk 
4 at  ” forslag fra bestyrelsen til fremtidige aktiviteter”  ændres til ”forslag fra bestyrelsen”. 

5. Nyt om Hald bakker. 
Sagen om bakkerne forventes at gå i orden indenfor kort tid. 

6. Nyt fra udvalgene 
Aktivitetspladsudvalget: Udvalget har holdt indledende møde og været på inspirationstur til Mahule i 
Kærby. 

Bird parade: Udvalget indhenter tilbud på støbning til fuglen. 

Motorlære: Motorlære er stillet i bero indtil videre. 

Bogkassen: Materialerne er afleveret og udvalget afventer isætning af vindue - Bogkassen forventes 
opstillet i løbet af foråret. 

De grønne mænd: de er i vinterhi.. 

7. Forberedelse af mødet med Styrelsen den 14. marts. 
Mødet afholdes i Menighedshuset fra 20.00 til 21,30. 

Mødet fungerer som et formelt og første afklarende møde mellem tilsagnsmodtager og Styrelsen. 
(styregruppen) for projekt Handlekraft i Hald..  

Line fra kommunen delager som observatør. OBS: Mia fra CFBO laver et lille indlæg.  

Vi fremlægger de nye vedtægter.  

Vi søger en afklaring omkring moms og betydningen af kommunal mellemfinanciering 

8. Borgermøde i begyndelsen af maj - fastsættelse af dato for borgermøde og                               
diskussion af form. 
Mødet blev fastsat til den 26/5 kl.9.30, mens indhold tages op på næste Lokalrådsmøde. 



9. Evt. 
Driftsudgifter til de grønne mænd tages op på næste møde. 

Mødet slutter kl. 22.00. Mødet varede 2.5 time.   Ca.. 2 timer vedr. Projekt handekraft i Hald. 
Nyt møde blev fastsat til den 19./ 4 - kl 19.30 og kage sørger Jes for. 

Referent: Jes  


