
Referat af lokalrådsmøde den 27. august 2019 

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Dines, Anna Marie, Per, Peter, Torben, Jens, John, Erik, Jes, Lizzie, Lisbeth, 

Ellen 

Afbud:  Britta, Lone, Lene 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Meddelelser:  

Jens: Har talt med Elmengård ang. et  dårligt ahorntræ. De foreslår gødning og vil kigge på det. 

Der bliver kastet med sten på Trekante, men foreløbig ingen skader. Figurerne trænger til maling. 

Erik er tovholder. Meld jer til ham. Evt. opslag på Facebook. Bakkerne: Jens foreslår bordbænkesæt, 

der tøjres til en flise, så de kan flyttes ved græsslåning. Arbejdsdag til efteråret. Jens er tovholder. 

Forsamlingshuset: Kompostbeholder bruges af naboerne. Hundelorteposer bliver smidt. 

Arbejdsdag til efteråret, beskæring af grønt ved muren. Jens er tovholder. Nævnes på 

Borgerbudgetmødet. Læbæltet: Masser af ukrudt. Slået og fræset og hakket  flere gange. Lige nu er 

det fint. Blomsterbæltet bliver beundret af forbipasserende. CSV skolen har lavet en fredning på 

vejen, så Jens kan komme ind med traktoren.  Vil gerne have fjernet meddelelsesskiltene, når de 

ikke bruges. Torben har meldt sig i et år.  

Anna Marie: Kirkegården: Alle hække skal op og der skal plantes nye, hvor der er gravsteder. Har 

ansøgt provstiet om lån, det er der møde om i aften. Udflugt den 13.9. med menighedsrådet.  

Jes: Busplaner laves om, gælder også os. Kan gøre indsigelse. Jes følger sagen og orienterer. 

Per: Vandmiljø Randers vil gerne betale for nogle træer ved søen. Vi skal selv plante dem. Lars 

Søgård og Anne Hjortshøj har hjulpet os. 

Jane: Randers Kommune har aldrig lavet en plan på cykelstien, derfor har staten ikke gjort noget. 

4. Aktivitetspladsen: Status: Byggetilladelse indsendt 25.6. Dennis fra Landdistriktsudvalget lovede at 

hjælpe med at få den hurtigt igennem, men mente, at der ville gå 3 mdr. 2 indsigelser og en 

anbefaling modtaget 20.8. En nabo gør indsigelse imod en cykelbane, der ikke er søgt om. Der er 10 

m til hans hæk på det indsendte. Svend Erik har indsendt kommentar til indsigelsen.  Der skal 

åbenbart en Landzonetilladelse til inden Byggetilladelsen kan gives. TBST og fondene skal spørges, 

hvis tidsfristen ikke kan overholdes. John mener, at borgmesteren skal orienteres. Vil godt tage en 

snak med ham. Frank Nørgård skal måske også kontaktes. Basketballkurv og Frisbeebane er 

udenfor Kompans område. Svend Erik foreslår møde i Aktivitetsudvalget. Søgt om ekstra bevilling 

fra Elrofonden kr. 80.000. 

5. Borgerbudgetmøde den 2. oktober detailplanlægning. 

Indkaldelse via hjemmesiden 

Folder 

Facebookgruppen Hald og Omegn 

Skiltning 

Fællesspisning kl. 18.00 og møde kl. 19.30 

Svend Erik laver folder og Lene spørges, om hun vil hjælpe 

Uddeles af Lizzie og Jes 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 



1. Valg af dirigent (lokalrådet foreslår Anna Marie) 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

3. Formanden og bestyrelsens beretning 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Indkomne forslag 

6. Gennemgang af regnskab 

7. Fastsættelse af borgerbudget og udviklingsplaner 

8. Nye bestyrelsesmedlemmer 

9. Eventuelt 

6. Lokalrådets ideer til budget for anvendelsen af de resterende midler. 

1. Penge til at gøre aktivitetspladsen færdig 

2. Indretning af arealet ved søen 

3. Udendørsarealer ved forsamlingshuset terrasse bl.a. 

4. Indendørs teknik i forsamlingshuset 

5. Elektronisk skilt ved trekanten. Hvad koster sådan noget mon. 

6. Hald Bakker. Projekt? 

7. Mikrofon med batteri 

8. Gammeldags høstfest 

9. Blomsterløg ved vejskiltene 

10. Grej til optagning/nedgravning af fuglene 

11. Suttetræ 

12. Sangblade 

13. Juletræ 

14. Byporte 

15. Bordbænkesæt  ved søen,  aktivitetsparken og bakkerne 

7. Evaluering af Landdistriktsfestivallen 

Det gik rigtig godt. God respons. 126 spisende deltagere og 6 – 8 efter brunch. Stien og Kirketårnet 

blev godt besøgt. 14 sang farvel. Fantastisk mad. Besøg af 1 folketingsmedlem og 2 

byrådsmedlemmer og 1 fra LAG. 

8. Fugleparaden sidste nyt 

2 fugle er hos Vagn til reparation. Kommer til september. 

Signe Torlop Carlsen fra Randers Kommune har spurgt på billeder af fuglene. Blevet henvist til 

hjemmesiden. 

Alt grej placeres i præstegården. Liste laves. 

Plakat laves af fuglene til videresalg. 

Rapport laves til TBST. Folk skal interviewes. 

9. Punkter til næste møde 

Evaluering af Borgerbudgetmøde 

10. Næste møde 22.10. kl. 19.30 

11. Evt. 

Ingen punkter under evt. 

Kagemand: Jes 



Tidsforbrug 3 t 

Referent: Lisbeth 

 

 

 

 


