
Referat af lokalrådsmøde onsdag den 4. december 2019 kl. 19.00 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Anne Marie, Per; Torben, Hasse, Jens, Erik, Lisbeth, Lizzie, Jes, 
Dines, Lone, Peter, Mads

Afbud; Karin, Britta, John, Lene, Ellen

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
2. Endelig dagsorden blev fastsat.
3. Meddelelser:

Peter: Vandværket: Kommer på et senere møde.
Anne Marie: Der er mange arrangementer i kirken i december.
Juleaften er der gudstjeneste kl. 15.00 i Hald
Fredag den 6. er der seniorcafe kl. 9.30 med Hanne Hjørlund.
Kirkebil kan benyttes til kirke og til Takt og Tone for Tumlinge.
Fantastisk julekoncert den 16.11.
Jens: Bakkerne er ordnet – fældet træer.
Hald Møllevej: Kommunen har fjernet afklip. Tommy Schóler Troelsen har henvendt sig 
ang. hegn ved vejen, har set det. Han finder ud af noget.
Lizzie: Intet nyt fra Fugleparaden. Har solgt 48 plakater.
Erik: Mikrofon med højttaler er indkøbt og indviet til Juletræstænding. BeKent har lavet 
you-tube betjeningsfilm. Vil lave en quick-guide selv.
Jes: Bogskabet er i stykker. Noget af beslag mangler. Erik reparerer det. Anne Marie prøver 
at skaffe tråden. Der mangler DVD-film.

4. Aktivitetspladsen – status og oplæg omkring cykelbane
Dines: Møde den 19.11. med Kompan ang. placeringer og sti.
Trappe af betonklodser med gelænder ved Hadsundvej på Salbakken.
Basketballkurv støbes ned. Ca. 25 m2 fliser.
Rutchebane på Kildebakkevej flyttes.
Frisbee-banen laver vi selv (9 kurve).
Indgangsportal? Ingen enighed. John har lavet et udkast. Indgang overfor trappe til 
sportsplads.
Hegn med rivenet og efeu.
39 m3 legeredskaber er ved at blive lavet. Vil gerne vente med levering indtil de går i gang. 
Måske merpris.
Starttidspunkt afhænger af vejret. Kompan vil gerne i gang til januar. Entreprenøren virkede 
meget professionel. Ingen offentlighed før vi går i gang. Stativ med 4 spader så børn kan 
tage de første spadestik (dagplejen).
Cykelbane 14 m i diameter kan godt blive ca. dobbelt så stor.
Hasse har 3 udkast til cykelbane. Tennisbanegrus med farve, stenmel og knust beton. 
Kompan spørges om de vil lave det. Fårup Skole har fået en cykelbane. Jes og Hasse vil 
besøge den. Kunne måske cykle rundt om bærbuske. 4 baner i forskellige farver. Hasse og 
Jes arbejder  videre. Ingen cykler på stien.

5. Træbeplantning ved søen.
Anders Fruerlund formand for Vandmiljø Randers har sagt ja til  4 eg og 4 bøg som plantes i
samråd med plæneklippermanden.  Lisa Andersen henviser til Anders Fruerlund, men nu har
de ingen penge. (Tegningerne ved etablering af søen var med borde og bænke og træer). 
Dennis Jensen er blevet spurgt om hjælp. Line Marie Sørensen fra Landdistriktsudvalget 
foreslog fondssøgning. Det vil vi ikke. Anne Hjortshøj og Lars Søgård synes, at det er en 
god ide med træer. Sagen undersøges. Per og Anne Marie holder på.
Hald til Vandet. Placering er i orden.
Bordbænke udemøbler. Nordlandsk fyr oliebehandlet stykpris kr. 4.133 incl. moms ved køb 



af 4. Levering kr. 968 for 4.
2 sæt ved søen, 1 på toppen af Møllevejen (grundejer spørges), 1 i Bakkerne.
Hængelås købes med ens nøgler og kæde.

6. Seminar om TBST´s forsøgsprojekter på Bustrup v. Skive.
Viborg, Mandø, Odder, Odsherred, Djursland og Hald er inviteret (3 fra hver). Jane, Svend 
Erik og Dines tager med.
Oplæg: Fællesmøde om erfaringsudveksling.
Partnerskab til TBST. Tænk over det til næste møde.
Hvad laver de andre?
Opkøb af forfaldne huse på landet.
Iværksættelsesstrategi.
Hvordan får vi de unge med? Ideer.
Købmandsbutik.

7. Input til ”Løbende evaluering af projekt ”Handlekraft i Hald”
Daniel (kontaktpersonen) siger, at det er et internt papir. Beskrive beslutningsprocesser på 
Borgermødet. Beskrive forløb på Aktivitetspladsen.
God debat på Borgerbudgetmødet.
Ingen nye ideer. Folk er nok tilfredse.
Højttalerevent.
Vores arrangementer smitter af på byen.
Næste juletræ skal være med gløgg eller kakao.
Velkomstfolder

8. Opfølgning på branding af Hald
Søren Vester er ringet op af Karin og Svend Erik. I kan ikke bruge mig. Find sjælen i Hald. 
Hald er en by på Toppen. Rammer for fællesskab. Find andre ord om at bo på landet. 
Financiering af huskøb forkert postnr. Det skal være økonomisk bæredygtigt at købe brugt 
hus.
Randers Kommune har fået papir ang. Hald.
Lokalrådet skulle måske aflevere blomst og folder (udvalg).

9. Punkter til dagsorden til næste møde.
Velkomstudvalg
Input til seminar
Indkøb af låse
Cykelbane og aktivitetsplads
Borgerbudgetmøde

10. Evt. 
Næste møde onsdag den 5.2.2020 kl. 19.00
Kagemand: Jane
Tidsforbrug 3 1/2 time
Referent: Lisbeth


