
Referat af Lokalrådsmøde torsdag den 15. november 2018, kl. 19.30 i 
Menighedshuset. 

Deltagere: Svend Erik. Jane. John. Jens. Erik. Per. Anne Marie. Peter. Ellen. Dines. Jes. 
Afbud:  Lene. Torben. Britta. Lizzi. Lone. Andreas. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

  
2. Fastsættelse af endelig dagsorden. 
Godkendt. 

  
3. Meddelelser siden sidst -formanden, foreningerne, andre. 
Vi har fået en ny hest på trekanten. Mads har udskiftet den hest, der var gået råd i. 
Stenen med sponsorstøtteskiltet bliver ændret. Jane og Jens kommer med nye forslag, 
efter et besøg ved Dan. Iøvrigt bliver Trekanten rost vidt og bredt. 
Vandværkets kort over ledningsnettet skal digitaliseres.  
Gymnastikforeningen er blevet 100 år. 
Taget på forsamlingshuset bliver fornyet. Projektet begynder i uge 2. 
Kirketårnet bliver færdigt som udkigstårn  til 1.Søndag i advent.  
Afskedsgudstjeneste med Laila Hansen Søndag d.18/11. 
Ny præstevikar er Torben Brink. 

  
4. Juletræ på trekanten - opsætning, juletræstænding. 
Per har fået doneret et træ. 
Lørdag d.1. december bliver der opstilling af juletræet. Søndag d. 2. december bliver 
træet tændt klokken 15.30. Anne Marie står for sange og indslag. 

  
5. Bogskabet - nyt om opslagstavle. 
Opslagstavlen er bestilt, der går 4 til 5 uger. 
Der har været vand i bogskabet, men nu er der tørt, Udvalget ser på, hvad der kan gøres  
med låsen.  

6. Fugleparade . 
Ansøgningen om støtte fra Landsbypuljen er ikke blevet behandlet endnu. 
Folderen om fugleparade er under tilblivelse.  
Der er oprettet en mail adresse omkring fugleparade. Mailen hedder. 
Haldfugleparade@gmail.com 
Der blev fremsat en ide om, at der senere laves et maleprojekt for yngre børn i Hald, 
hvis der kan etableres et nyt udvalg til at tage sig af sagen, gerne i forbindelse med 
åbningen af aktivitetspladsen. 
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7. Aktivitetspladsen. 
Dines er blevet formand for aktivitetsudvalget. Lokalrådet har taget det til efterretning. 
Uno og Kompan er de to firmaer, som vi skal vælge imellem til at bygge aktiviteter på  
Pladsen.  Unos tilbud er på ca. 1,1 millioner. Vi satser på at søge Elro-fonden, deres 
tidsfrist er fredag den 30/11, men skal have Kompans tilbud i hus og behandlet først. . 
Der er snarest møde med Kompan, så vi ved mere om tilbuddet. 
Der er plantedag Lørdag d. 17/11 kl. 9.30.Udvalget mødes til organisering fredag den 
16/ 11 kl. 14. 

  
8. Skal vi ansøge Elro om midler til event 24. - 26. maj 2019. 
Svend Erik var til møde med Elro. De vil gerne støtte events rundt omkring . 
De vil ikke støtte mange små events. Hvis vi vil lave en stor event, så er der en stor 
chance for at de vil støtte os.. Forsamlingshuset står ikke til rådighed de dage pga af EU- 
afstemning. Ideer til hvori den kan bestå efterlyses. 
  
9. Dato, dagsorden og kagemester for næste møde. 
Ansøgning til Elro fonden. 
De sædvanlige punkter.  
Næste møde 17/1 kl. 19.30. Kagemand Jes. 

10. Evt. 
Ingen punkter. 
Tidsforbrug 2 timer. 

Ref. Jes/ Svend Erik


