
 

Referat af lokalrådsmøde den 7.2.2019 kl. 17.00 

 

Fremmødte: Svend Erik, Lizzie, Jes, Erik, John, Lone, Jens, Per, Lisbeth, Ellen, Anna Marie 

Afbud: Dines, Lene, Torben, Britta, Peter, Jane 

 

1. Referat fra sidste møde Referatet blev rundsendt og  underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Formel konstituering af Lokalrådets forretningsudvalg 

Lokalrådet er d.d. konstitueret med et forretningsudvalg bestående af 

Formand: Svend Erik Kjær Nielsen 

              Næstformand: Jens Vestergaard 

              Kasserer: Lizzie Bach 

              Sekretær: Lisbeth Gull Pedersen 

4. Dokumenter vedr. kassekredit.  

Dokumenterne blev underskrevet af forretningsudvalget, 

Vitterlighedsvidner:  Ellen Jakobsen og John Bang Nielsen 

 

5. Meddelelser: 

 

Aktivitetsplads – Fælles plads til aktivitet: 

Svend Erik har forespurgt kommunen, om de vil finansiere kassekreditten og styre fondene og 

påtegne dem. Det blev til et blankt nej. 

Louise vil lægge forhindringsbane ind og evt. omdøbe huset til fællesskabshus (evt. udlejning). 

Mia er blevet bedt om at  ændre den tegning der skitserer hvordan pladsen skal se ud.. Honorar 

kan nok tages af evalueringspengene. Ny tegning i uge 8. 

Kompan: 

Ændring af tag fra brædder til tagpap vil medføre en ekstraudgift. 

Tilbudsprisen er steget. 

Forhindringsbane og redskaber er fra 4 – 12 år. Skal være til ældre også 

Forlængelse af svævebane er også en for høj pris. 

Aktivitetsudvalget etablerer møde med Kompans konsulent 

Tilbud fra Kompan sendes til alle. 

Deadline for fondssøgning 28.2.2019. 

 



Skilte: 

Lizzie foreslog at Lokalrådet køber 2 nye skilte, da dem vi låner af forsamlingshuset er væk. 

Kan købes under regi: Formidling og annoncering. 

Forsamlingshuset skal så låne dem. De har tilbudt gratis husleje i forbindelse med Bird Parade. 

De nye skilte skal kunne låses fast til byskiltene. 

 

Bogskab: 

Lås til tavle ikke god. 

Jens undersøger ny lås. 

Forsamlingshus: 

Heine spørger om der er nogen, der vil  vintervedligeholde forsamlingshusets fortov. Ingen har 

meldt sig. 

Bystien – vedligeholdelse. 

Den er meget fedtet lige nu. Per foreslår sand til foråret. Tages op til næste møde. 

Fugleparade: 

Udvalget har søgt Elrofonden om kr. 10.000 til åbningsfesten den 26.5. (Elro-dage). 

19 fugle males af folk fra byen. 

6. Punkter til næste møde 

Handlekraft i Hald, - Svend Erik spørger: 

Følger vi planen ifølge den ansøgning vi har fået bevilling efter? Punktet tages op på næste møde. 

Skal vi holde borgermøde inden 26.5.? 

Vi orienterer borgerne til fællesspisningerne. 

Har plantet læbælte i november hvor byens borgere blev opfordret til at deltage. 

Dato for aktivitetspladsens færdiggørelse skal ændres.  

Hvad skal restmidlerne bruges til? 

7. Næste lokalrådsmøde den 7.3.2019 kl. 19.30 i menighedshuset.  

John tager kage med. 

 

Referent: Lisbeth 

 

 

 


