
Referat af lokalrådsmøde den 9. juli 2020 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Anna Marie, Britta, Lene, Ellen, Peter, Per, Jens, Lone, Karin, Lizzy, 
Lisbeth, Jes, Erik, Dines, Jane.

Afbud: Hasse, John, Torben.

1. Referat fra sidste møde og fra borgerbudgetmødet blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:
Anna Marie: arbejder med udgåede hække på kirkegården.
Alsang ved søen den 22. juli.
Lone: 18. august er der gratis koncert i Præstegårdshaven med dansk musik. 
Forsamlingshuset må gerne sælge øl og vand.
Britta: 27. august er der Generalforsamling med fællesspisning i Forsamlingshuset. 8. 
oktober er der pigeaften i Forsamlingshuset.
Ellen: Gymnastikforeningen starter i september.
Jens: Aktivitetspladsen passes.
Jes: Der kommer nye bøger i bogskabet til august. Nok at tage af.

4. Udmøntning af de resterende midler.

Leje af forsamlingshus kr. 2.800

Efterbearbejdning af fugleparaden kr. 4.000 + evt. maling

10 paddehattetaburetter pris. kr. 500 pr. stk. + opsætning og sikring

Vandpost, Aktivitetspladsen, anslået kr. 30.000. Vil forhandle med kommunen og få dem til 
at betale for det.

El-stik, Aktivitetspladsen, ukendt, anslået kr. 40.000. Vil forhandle med kommunen og få 
dem til at betale for det.

Fitness udstyr,  Aktivitetspladsen Cross, Sit Up og Bar kr. 53.500.

Festivaltelte, 2 stk. 4 x 4 m kr. 14.300.

Brænde- og opbevaringsskur, Aktivitetspladsen,  prisoverslag kr. 40.000.

Rhododendronbed på Haldvej (nord) tilbud kr. 27.300.

Halloweenfest erstattes med Julefest i forbindelse med juletræstændingen. Kr. 5.000, 
variabel.

Grillstativ kr. 4.800.

Opbevaringskasser til madpakkehuset kr. 10.000 erstattes af Brænde- og opbevaringsskuret.

Afsætte beløb til branding kampagne ????



Byporte overslag kr. 3.500 x 6 = kr. 21.000. Kommunen skal ansøges og giver videre til 
politiet. Skal placeres 1 m fra vejkanten.

Restbeløb til beplantning kr. 17.000.

Hvis der er penge i overskud:

Der mangler læ i madpakkehuset (lukkes nederst i siderne). Tagrender mangler også.
Anslået kr. 20.000.

Brandtæppe og branddaskere.

Harald Nyborg foldebænke kr. 198.

Erik og John K. snakker med Vagn om bedring af holdbarhed af fuglene.

Svend Erik vil gerne have en kommunikationsmedarbejder til bl.a. pressemeddelelser. Karin vil 
overveje det.

Aktivitetspladsen:

Kommunen er spurgt om renovation og skiltning.

En uvildig legepladsinspektør (Kompan) har godkendt pladsen og har sendt papir til 
kommunen. Ikke kommet retur. Gitte og Jakob fra Kompan har lovet at udbedre påtalte fejl 
på bl.a. vippe. Der er lerklumper og sten og huller på pladsen. Regning betales først ved o.k.

Disc golf er opstillet. 

Punkter til næste møde:

Disc golf

Evaluering af project. (vejledning på TBST´s hjemmeside). Kigge i projektguide.

Næste møde 1.9.2020 kl. 19.00.

Kagemand: Jens

Tidsforbrug 3 t

Referent: Lisbeth


