
Referat af borgerbudgetmøde den 25. juni 2020 i Hald Forsamlingshus

Fremmødte fra Lokalrådet: Svend Erik, Jens, John, Per, Erik, Lisbeth, Lizzie, Britta, Lene, Jes, 
Lone, Dines, Hasse.

10 borgere fra byen mødte frem.

Svend Erik bød velkommen og foreslog, at vi fokuserede på det vigtigste: Økonomien i det store 
projekt. Det accepterede forsamlingen.

Status over udgifterne til Aktivitetspladsen:

Samlede forventede udgifter 1.455.254
Fondsmidler   553.375
TBST restbeløb   901.879

 (excl. moms 721.996)
Ialt 1.455.254

Status over TBST midler
Restbeløb   416.777
Afsat til revision og regnskab   125.000
Afsat til evaluering     68.950
Afsat til revision af vedtægter     25.000
Restbeløb til borgerbudgettering   197.827
Ialt   416.777
Beløbet skal bruges inden 31.12.2020.

Forslag fra forsamlingen:

Jens: rhododendron bed tilbud kr. 27.300 + moms.

Jes: voksent udendørs fitnessudstyr 3 redskaber, 10 års garanti, nedgravet og støbt i cement,
tilbud kr. 53.500 + moms.

Lizzie: halloween fest, skeletter, spindelvæv, græskarhoveder, som børnene kan lave, uden 
mad kr. 5.000, med mad kr. 25.000. Afslutningsindslag? 

Jens: grillstativ pris kr. 4.800 + moms.

Jens: brænde- og opbevaringsskur 4 x 4 m tilbud 40.000 + moms.

Jens: foldetelte 2 stk. med sider og vægtklodser i alt 4 x 8 m 14.300 + moms.

Svend Erik: opbevaringsbokse, der kan siddes på,  2 stk. til madpakkehuset til opbevaring af
udstyr til disc golf og redskaber pris kr. 8.000.

Lone: 10 paddehatte taburetter kr. 700 – 800 pr. stk.

Per: vandpost, Lindy foreslog 1) tilslutning til vandværk kr. 18.500 + gravearbejde på 
grunden. Kommunen kan godt blive interessent i vandværket. Eller, der kan sælges vand til 
ikke interessenter. 2) Bimåler fra gl. inspektørbolig, gravearbejde under asfalt og på grunden
og køb af vand af kommunen. 



15 m vandledning + aflåselig målerbrønd anslået til kr. 30.000.
Lindy foreslog en snak med kommunen.

Dines: El-stik, tilslutning kr. 18.000 + kabel pris i alt kr. 40.000 - 50.000, dyrere, hvis det 
skal ned til madpakkehuset. Driftsudgifter minimale.
Kunne også spørge kommunen om de vil lægge gadelys ind.

Karin og Henrik: Vil gerne braande Hald, havde inviteret konsulent Søren Nielsen, der sagde
lidt om det. Borgerne skal tale pænt om Hald. En god markant overskrift for det hele.
Han kan hjælpe med at få det ud. Pris fra kr. 5.000.

Jenny: enkelte bænke, dem kan Jens lave, har planker og rør. 

Per: Randers Spildevand har vist os billeder af bænke ved søen, før de gik i gang i 2015. 
Anne Hjortshøj vil nok hjælpe med, at vi får dem.

Birgit og John: Løvskov på Haldvej efter nr. 35. Jens siger, at jorden er udlagt til let industri 
og beboelse. Hald har ikke nogen byggegrunde. Spørg kommunen evt. Kan ikke nås inden 
31.12.2020.

Birgit og John: hundeskov ved søen (kan ikke lade sig gøre, jorden er forpagtet ud). Ved
hestekæret er en god ide, men kan ikke nås inden 31.12.2020.

Britta: byporte i hver ende af Haldvej og på Tvedevej. Krukker med træer på hver side af 
vejen med udskåret ”Hald byen på toppen”. Pris ? kr. 30.000. Undersøges.

Lizzie: evt. mindre restbeløb bruges til blomsterløg.

Bemærkninger:

Skal beslutningerne afgøres af lokalrådet?

Er strøm og vand nødvendigt?

Esther: Hvem skal betale forbrug? Jens: De grønne mænd bruger kr. 5.000 om året. Ide: sparegris 
eller pantsækbeholder på pladsen.

Heine: Få lavet det, der giver mest mening. Overlad det til lokalrådet. Folk har lov til at melde sig.

Svend Erik vil gerne have afgørelse inden sommeren (nyt lokalrådsmøde)

Beslutningsprocedure:

Vil forsamlingen give lokalrådet mandat til at afgøre, hvordan de sidste midler anvendes?

Lokalrådet har ved håndsoprækning af ikke medlemmer fået bemyndigelse til at afgøre og træffe 
beslutninger om brug af restbeløbet under hensyn til de fremsatte forslag.

Svend Erik takkede for god ro og orden.

Referent: Lisbeth




