
Referat af lokalrådsmøde den 9.4.2019 

 

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Lizzie, Jes, Erik, Lisbeth, Anna Marie, Per, Jens, Ellen, Peter, Dines, Lene, 

Torben 

Afbud: John, Britta, Lone 

 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Meddelelser: 

Ellen har fået bevilget kr. 20.000 af Landdistriktsudvalget til afholdelse af Bybrunch med tilmelding 

den 13.7.  

Vil lave et kort til eventrute på Bystien med start kl. 9.30 på Kirkens nye P-plads, derefter 

besigtigelse af Kirketårnet, Søen og Fugleparaden, Skulpturparken, Bakkerne, evt. Mindestenen, 

Aktivitetsparken. 

Kl. 11.00 Brunch med tilmelding i Hald Forsamlingshus 

Kl. 13.00 Tryllekunstner 

Kl. 14.00 Kagekonkurrence 

Kl. 15.00 Kaffebord 

Kl. 16.00 Afslutning med sang. 

Vil invitere lokale kunstnere til at udstille deres ting. 

Anna Marie siger at Kirketårnet er færdigt og indvies i forbindelse med gudstjenesten den 19.5. Der 

er kunstudstilling af Peter Møller i Kirken og Menighedshuset. Der er indsat en ny præst Hans David 

Hindsholm Matras. Han skal bo i Udbyneder Præstegård.  

Entreprenør har påbegyndt fjernelse af rødder på stien. Lars vil så blomsterfrø i kanten af marken. 

Jens og Erik har repareret info-tavlen på bogskabet. Det er blevet ødelagt i stormvejret, da en 

plakat blev hængt op deri. Hvis det går i stykker igen må det låses eller fjernes. 

Lene siger at Forsamlingshusets tag næsten er færdigt. Der er generalforsamling den 11.4. kl. 18.30. 

Peter siger at Vandværket har holdt generalforsamling. I år var der underskud. 

4. Bystien affald nord for skolen. 



Ejendomsservice kører CSV´s haveaffald ned mellem træerne. Jens mener at genbrugspladsen skal 

benyttes. John og Jens vil kontakte skolen. Der er også en del rod med brænde, paller og brædder. 

Erik Skjødts gård er videoovervåget. Skal vi sætte markeringspæle op? Vi må gerne gå der for 

ejeren. CSV gør det også. Jens vil spørge ejeren om der må sættes gule pæle op. 

5. Indkøb af nye skilte til at sætte ud ved indfaldsvejene. 

Lizzie køber 2 nye skilte. De skal låses fast på lygtepælene. Torben køber kæder og lås. Pengene 

tages af Handlekraft Hald. 

 

6. Hvad kan vi gøre for de unge – hvordan får vi dem inddraget bedre? 

Tages op på næste møde. 

 

7. Status på Fugleparade. 

Ros fra Anna Marie, god stemning under malerarbejdet. Hun manglede bare journalister. 

Jane siger, at Vagn ikke ønskede journalister, de er forstyrrende og fuglene må ikke afsløres før tid. 

De involverede har fået takkebreve. Jane og Lene prøver at samle de ca. 300 billeder, der 

offentliggøres efter indvielsen den 26.5. Der kommer droneoptagelse af selve indvielsen. 

Styrelsen vil gerne have links og materialer. Lene laver skilt med indvielsesprogram. Vandmiljø 

Randers har lovet at ordne arealerne ved søen inden. Vagn Iversen har lavet en skabelon til stålben. 

John Kni laver stålben. 5 af fuglene opstilles i søen en uge før. De andre 45 opstilles ved søen. 

Fuglene nummereres og pakkes i blå plasticposer. Efter indvielsen opstilles de i byen. 

 

Udkast til indvielsesprogram 

Kl. 14.00 Odderskov/Foged Jazzorkester spiller op 

Kl. 14.10 Velkommen/Trialog ved fugleparadeudvalget 

Kl. 14.15 Afsløring af fuglene 

Kl. 14.30 Nyd fuglene og jazzkoncert med Odderskov/Foged 

Kl. 14.50 Indvielsestaler af Lars Søgård, formand for Landdistriktsudvalget i Randers og Hald 

Fugleparadeudvalg.  Evt. andre. 

Kl. 15.10 Fuglesange 

Solist Sara Faxholm Christensen: Velkommen Lærkelil 

Søren Foged: sang og klaver. The Beatles: Blackbird 

Fællessang: Der er Handlekraft i Hald. Tekst af Lone Nyeng. Sang og klaver: Svend Foged 

Kl. 15.30 Jazzkoncert Odderskov/Foged kvartet 

Kl. 16.00 Tak for i dag. 

 

Har planer om at lave en plakat med billeder af fuglene og navne på malerne. 

Forslag til placering af fuglene år 2019 er lavet og forelagt af Jane. Jens siger, at Arne Lykkegård 

teknik og miljø, der står for græsklipningen kan kontaktes inden opstilling af fugle på kommunens 

jord. Tlf. 89151595 – 22490609. 

Erik spørger Jacob på Kraghs Vej 12 om vi kan låne strøm der til indvielsen. 

Vil gerne have hjælp til oprydning: telte, borde, stole, affald 

Flagalle opsættes og nedtages af Jens og Erik.  



Amtsavisen og TV2 Østjylland inviteres. 

Elrofonden retter fejl i programmerne. 

8. Status på Hald Aktivitetspark herunder forslag om etablering af ad hoc grupper 

Svend Erik har talt med Dennis Jensen, der er chef for Erhverv og Landdistrikt om evt. overtagelse 

af Aktivitetsparken i tilfælde af, at Lokalrådet nedlægges – sagen skal forelægges Randers Byråd.  

Lokalrådet sørger for græsslåning og drift. Pris kr. 5.000 pr. år mener Svend Erik. Nok for lidt mener 

Jens. 

Kommunen bør stille penge til rådighed til drift. (Landdistriktsudvalget). 

Status på fondstilsagn: 

Lokale og Anlægsfonden har bevilget kr. 154.000. 

Elrofonden kr. 250.000 

Gjerlev Enslev Fonden kr. 50.000. 

Nordea Fonden søgt kr. 100.000, ingen svar endnu. 

Styrelsen kr. 400.00 + moms i alt 500.000. 

I alt udgift kr. 1.200.000. 

Elrofonden kan måske give tillægsbevilling har de nævnt på et møde i september. 

Resten kan evt. dækkes af borgerbudget midler. Til rest kr. 500.000. 

Kompan kan måske give prisafslag. Uno er ikke droppet. 

Kompan eller udvalget kan godt begynde at søge byggetilladelse. 

Kommunen spørges om vi kan få gratis byggetilladelse, hvis ikke det er med i Kompans tilbud. 

Idrætsplads + legeplads = aktivitetsplads laves nu 

Samt frisbee golfbanen, basketkurv og forhindringsbane 

Cykelbane og frugtplantage kommer senere. 

Ad hoc udvalg blev drøftet. Mener ikke, at det er nemt at finde nogle, måske  nemmere til små 

projekter. 

9. Borgerbudget møde. Udsættes til næste gang. Dato fastsat til 2.10.2019. kl. 19.30. 

Vedtægter bedes genlæst inden næste lokalrådsmøde. 

10. Næste møde 7.5. kl. 19.30. 

Drift til de grønne mænd. 

 

Tidsforbrug 3 t 

 

Referent: Lisbeth 

 


