
Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.30 i Menighedshuset i Hald

Fremmødte: Svend Erik, Dines, Karin, Jane, Lizzie, Hasse, Per, Jens, Erik, Lene, Torben, Peter, 
Britta, Lisbeth, Jes, Anna Marie
Afbud: Lone, Ellen, John

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
2. Dagsorden blev fastsat.
3. Meddelelser.

Jens: Juletræ på Trekanten søndag den 1.12. kl. 15.00. Vi gør som vi plejer. Per skaffer et 
træ, som bliver stillet op om lørdagen. Peter sørger for strøm. Annonceres med plakat i 
bogskab og på facebook.
Lizzie: Orkestergraven i Århus kan levere 2 trådløse mikrofoner og højttaler for kr. 7.000. 
Skal også have et headsæt. Undersøges, om der kan handles lokalt.
Per: Vandmiljø Randers kommer i morgen kl. 14.00 ved søen for at snakke om de lovede 
træer. Jerns har sat 8 pæle op som forslag til træernes placering.
Anna Marie: Lars slår græsset på Aktivitetspladsen.
Svend Erik har søgt udsættelse hos Line Marie, Randers Kommune ang. indsendelse af info 
om Hald.
Britta: Ny hjertestarter er kommet. Mangler bare en elektriker. Der er 8 års garanti og 
service.
Jens: Forsamlingshusets skrænt er ordnet af 5 mand. Bakkerne ordnes i næste uge eller om 
14 dage.
Jes: Buskørsel. Vi bliver ikke lige beskåret. (Vi ligger tæt på Hadsundvej). Størrelsen på 
byen er afgørende.
Karin: Vi har mange gode ting i Hald. Søren Vester er kontaktet på mail. Var meget positiv. 
Han designer og brander. Kan ringes til i næste uge. Stemning for, at vi får besøg af ham. 
Måske inddrage vores kontakt hos kommunen. Karin går videre.

4. Evaluering af Borgerbudgetmødet.
Godt fremmøde. Manglede bare flere ideer. Manglede også mikrofonen. Godt med 
fællesspisning inden. 

5. Beslutninger til anvendelse af resterende midler fra TBST. 
Kr. 528.000 skal bruges inden 31.12.2020.
Aktivitetspladsen færdig kr. 245.000
Indgangsparti kr.   60.000
Afspærres af hegn, så der ikke kan køres ind. 
Forsikring spørg Kompan.
Pumptreckbane kr.   80.000
Jes og Hasse laver et udvalg
Beplantning (udskydes) kr.   60.000
Basketkurv og indretning af område (udskydes) kr.   10.000
Etablering af discgolf kr.     5.000
Bærbuske og blomster kr.   25.000
Diverse forplejning til arbejdsgrupper kr.     5.000
Etablering af trappe på stien ved Salbakken        ?
Bord/bænkesæt til Søen og Bakkerne (Jens undersøger) kr.   20.000
Paddehattebænke (Mads Arntzen) kr.     9.000
De er dyre og skal vedligeholdes. Lodsejerne skal spørges.
Mikrofon med batteri
Branding af Hald
Gammeldags høstfest
Indendørsteknik i Forsamlingshuset



Bakkerne
Forbedring af arealerne på Bystien

6. Nye ideer
Lizzie: 2 par waders til nedtagning af fugle i Søen.
Telte til arrangementer.

7. Aktivitetspladsen
Alle tilladelser er i hus. Byggepladsmøde 29.10. (Ændret til 4.11. kl. 14.00)
Start 19.11. Første spadestik? Pressen? Seddel på bogskab og opslag på hjemmesiden.
Indvies på Elro-dagene. Forslag: Muddi og Salamidrengene. 

8. Fugleparaden
Hærværk på 3 fugle på Skolens arealer. Vagn mener, at de kan repareres. Kommer til Hald 
og kigger på det. Fuglene vaskes inden nedtagning i mild opvaskemiddel uden parfume. 2 
hold optager dem. Lørdag den 16.11. og søndag formiddag. Fest den 17.11. om 
eftermiddagen med et lille traktement.

9. Tung trafik på Hald Møllevej
Jens: Bakkerne ejer ikke jord op til Hald Møllevej. Har været i snak med Brit Appleon og 
Tommy Schóler. Kommunen finder ud af beskæring og evt. autoværn.
Forbud mod tung trafik (skolebusser undtaget). Jens har lavet et udkast til Veje og Trafik.
Vil prøve at få kommunen ud at kigge på det inden anmodning afsendes.

10. Punkter til næste møde
Aktivitetspladsen 
Opdatering på pumptreckbanen

Næste møde onsdag den 4.12.2019 kl. 19.00.
Kagemand: Svend Erik
Tidsforbrug: 3 t
Referent: Lisbeth 


