
Referat af lokalrådsmøde den 7.5.2019 

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

Torben, John, Lone, Karin, Henrik 

Afbud: Britta 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Meddelser: 

Anna Marie: Kirketårnet indvies i forbindelse med gudstjenesten den 19.5. Der er kunstudstilling i 

kirke og menighedshus af Peter Møller. Der er Tapas bagefter. 

Lene: Gymnastikforeningen start op igen i uge 37. 

Ellen: Michael Åstrup og Malthe Larsen vil gerne komme den 14.5. i forsamlingshuset og fortælle. 

Jens: De grønne mænd har ryddet op i læbæltet og i bakkerne og lavet bålsted. Henrik Drachmann 

har hjulpet med sin rendegraver. Der er ryddet op omkring forsamlingshuset og lagt grus på. Der er 

sat snor på flagstangen på Hald Møllevej. 

Per: Lars harver og sår græs på marken ved bystien. Blomsterfrø såes med i kanten. Der såes græs 

på bystien. 

Peter: Forsamlingshuset er færdigt. 

Svend Erik: Landdistriktskonferencen: Godt oplæg af Birthe Linddahl Hansen. Boder. 7 fremmødte  

fra Hald. 

4. Sct. Hans søndag den 23.6. Per skaffer heks og halm og har nogle paller. Jens har nogle ahorngrene.            

Telt fra forsamlingshuset. Ellen spørger Kim om han vil grille. Lene laver sedler og skilt. Båltaler ? 

5. Borgerbudgetmøde den 2.10.2019.  

Lokalrådets beretning. 

Regnskab. 

Rammerne: Fællesspisning og derefter møde. 

Forslag: Hvilke projekter skal sættes i værk? 

Der rundsendes en folder, som Lene laver. 

Indkomne forslag: Unge indsats. 

Udviklingsplan 

Vedtægterne: lokalrådet fremsætter forslag. 

Måske et lokalrådsmøde i forsamlingshuset inden borgerbudgetmødet. 

Måske et opslag (annoncering) inden møderne, så der kommer nye til. 

Ideer fra lokalrådet: 

Kom med ideer. 

Forslag til søen, bakkerne, aktivitetspladsen. 

Restprojekter: 

Cykelbane 

Frugtplantage 

Skov/park-beplantning 

Indretning af pladsen ved søen. 

Udstyr til unge (forsamlingshusets lille sal?) 



Udearealerne ved forsamlingshuset (mod vest) 

Indsats i forhold nedslidte bygninger 

6. Aktivitetsplads: 

Mangler lidt penge: 

Styrelsen    500.000  

Elrofonden    250.000     

Lokale og Anlægsfonden    154.000                  

Gjerlev Enslev Fonden     50.000      

Restbeløb fra Fugleparaden    ukendt - regnskabet er ikke pt opgjort       

I alt    954.000 

 

Restfinanciering op til  246.000 (1.200.000 – 954.000) 

 

Muligheder: Nordeafonden er søgt om 100.000 (afgøres midt juni). 

Enighed om at Svend Erik tager kontakt til styrelsen, for at høre, om der kan gives lov til at overføre 

borgerbudgetmidler til at dække restfinansieringen. 

Der er godkendt enighed om, at projektet skal i gang hurtigst muligt. Der holdes møde med 

KOMPAN på tirsdag den 14.5. 

7. Status på fugleparade. 

Fugleben er lavet af John K. og afleveret på Samsø til Vagn. 

Larme-tilladelse ikke nødvendig. (kortvarigt) 

Brandtilladelse ikke nødvendig. (Telte < 50 m2) 

Spiritusbevilling er modtaget. 

Lene og Jane har lavet folder til åbningsfesten, dagens program står på forsiden og midtersiderne 

indeholder numre på fugle og malernes navne. Bagsiden er fællessangen Handlekraft i Hald skrevet 

af Lone. Folder uddeles på festpladsen. 

Der er også lavet en plakat/program i A4 , der kommer på Hald og omegns hjemmeside og som vil 

blive sat op udvalgte steder,  

Desuden vil der blive sat skilte op i byen, der reklamerer for arrangementet. Der er indkøbt 2 nye  

skilte. 

Jane og Lone er ved at lave pressemeddelelser. 

Udvalget er ved at forberede interviews, som skal indgå i den afsluttende rapport til TBST. 

Der er indkøbt bobleplast til vinteropbevaring af fuglene 

 

Torben vil spørge XL-byg, om vi kan låne et pælebor af dem, når fuglene skal nedgraves. 

Kontaktperson til græsslåning omkring fuglene. Tina Bomholt Høgh Johansen 89151595 -22490609 

eller Tommy Schöler Troelsen 89151692 – 25441692. 

Hvis der sker skader på fuglene står fugleparadeudvalget for at fjerne dem. 

Tommy har sendt kort over byen, hvor skjulte kabler kan ses. Kort sendt retur med prikker, hvor 

fuglene ønskes placeret. Placering er ifølge Tommy ok. 

Transport af fugle fra Samsø er løst. 

Åbningsfesten er ved at være klar. 

Jens har lovet at spørge Henrik Drachmann om der må parkeres på Storgården. 



Økonomi: 

Det bevilgede beløb på kr. 20.000 fra Elrofonden (Elro-dage) til indvielsen giver måske overskud. 

8. Driftsudgifter de Grønne Mænd. 

Der forfalder en forsikring til efteråret. Hvis der er projekter, hvor der kan tjenes penge er det en 

god ide, at give dem til de Grønne Mænds drift. 

9. Unge indsats. Tages op på borgerbudgetmødet. 

10. Punkter til næste møde tirsdag den 18.6.2019 

Evaluering af fugleparaden 

Aktivitetspladsen 

 

Kagemand: Per 

 

Tidsforbrug: 3 timer 

 

Referent:  Lisbeth 

 

 

                                                             

 

         

 


