
Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00 på Aktivitetspladsen

Fremmødte: Svend Erik, Lizzie, Lene, Jes, Anne Marie, Per, Jens, Erik, Lisbeth, Dines, Lone, 
Torben

Afbud: Jane, Hasse, Peter, John, Ellen, Britta, Karin

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

Anne Marie: Maks. til gudstjeneste i Hald: 20, Kærby 8. Der kommer nye opmålinger.
Gudstjenesten i Elmelunden blev dækket af 4 kirker.
I juli måned er der alsang ved søen i Hald.
Biskoppen kommer i seniorcafeen.
Lene: Der er stille i forsamlingshuset.
Er lejet ud i weekenden.
Gymnastikforeningen er holdt for denne sæson.
Jes: Bogskab kører godt. Der er ikke så mange dvd.
Lizzie: 37 fugle er opstillet ud af 50. 12 er hos Vagn til reparation og 1 i Præstegården.
Jens synes, at fuglene skal repareres hurtigt. Svend Erik påpeger, at coronakrisen har sat 
klargøringen af fuglene i stå. Malerne har bl.a. ikke kunnet samles til en fælles opmaling af 
fuglene. Om det er muligt i denne sæson står åbent, udvalget ser på sagen.
Jens: John K. laver lågerne til indgangen på Salbakken og Spentrupvej. Jan er bestilt til at 
lave portal ved Salbakken. Ny traktor leveres om ca. 3 uger.
Navneskilte til redskaber og traktorer og til til frisbee golf er på vej.
Får skabeloner til maling på fliser.
Rest i benzinkasse 30 kr.
Penge overføres til Jens til dækning af anlægsudgifter på Aktivitetspladsen.
Per: Kommunen har tilbudt at vi kan overtage legeredskaberne fra Kildebakkevej.
Lokalrådet blev enige om, at tage imod tilbuddet og foreløbig deponere dem i Bakkerne.
Vi mangler sponsorer.

4. Aktivitetspladsen
Kompan er færdige med pladsen siger Jacob. Bliver synet i morgen og papirerne bliver 
overdraget til kommunen. Svend Erik vil have et møde med Jacob inden betaling ang. finish.
a) Status på finansieringen af pladsen.

Budgetbeløb kr. 280.000. Frisbee golf, cykelbane, traktor, jord og gravemaskine er 
tilkøbt. Brugt kr. 262.000.
Der er afsat kr. 25.000 til beplantning.
Restbeløb kr. 196.000 som kan findes anvendelse for på borgerbudgetmødet.

b) Brænde/redskabsskur. 
Jens har indhentet tilbud på kr. 48.000. For dyrt. Stilles i bero.
Erstattes af kasser til frisbee golf, som kan stå i den overdækkede bygning. Pris 
undersøges.

c) Etablering af vandpost og afløb på pladsen.
Etablering kr. 25.000 – 30.000 plus tilslutningsafgift kr. 18.000 (kan måske betales af
vandværket)
Strøm pris kr. 35.000 – 40.000. Undersøges. Kommunen spørges om lys på pladsen.

d) Indgangsportal/låger.
Indgangsparti kommer i uge 26 – 27. 

e) Discgolf.
Kurve og disc er indkøbt. Plan er lavet. Stolper sættes ned inden torsdag, så der kan



holdes møde med en skovmand.
f) Skiltning og renovation.

Kommunen er ansøgt om gratis affaldsstativ og renovation samt skilte.
g) Åbning af pladsen.

Der kommer besked på Facebook, når pladsen er klar. Der bliver ikke nogen 
indvielse før Elro-dagene næste år.

h) Hvad skal den hedde?
Overvejer en konkurrence. Foreløbig Aktivitetspladsen i Hald.

i)  Beplantningsplan for pladsen.
En skovmand fra kommunen kommer på pladsen den 25.6. kl. 8.30.

5. Borgerbudgetmødet i Forsamlingshuset den 25. juni kl. 19.00.
a) Praktisk organisering af mødet.

Reglerne overholdes. Max. 50. Over 45 nyt møde samme aften. Skilt laves af Lene.
Sprit, håndsæbe og køkkenrulle indkøbes.

b) Lokalrådets forslag til udmøntning af borgerbudgetmidlerne.
Vand, strøm, Paddehatte, Halloweenfest, ekstra fitnessting på Aktivitetspladsen, 
grillrist til Aktivitetspladsen, rhododendronbed på Haldvej v/Erik Søndergård, 
projektor til Forsamlingshuset, blomsterløg.

6. Formelt valg af intern revisor. 
Finn og Fritz blev foreslået. Det blev godkendt.

7. Punkter til næste møde. Tirsdag den 1.9.2020 kl. 19.00 i Menighedshuset.

Kagemand: Lizzie

Tidsforbrug: 2 t

Referent: Lisbeth

 


