
Referat fra lokalrådsmødet den 1.oktober 2020 kl. 19.00 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Ellen, Britta, Karin, Jens, Per, Anna Marie, Lisbeth, Lizzie, Erik, Jes, 
Dines, Hasse

Afbud: Jane, Lone, John, Nick, Peter

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:

Anna Marie: Valgforsamling i menighedsrådet:
Hald: Finn Larsen, Jette Thanning og Nick Zimmermann
Kærby: Rikke Winther, Heidi Nielsen og Birthe Christensen

Britta: Forsamlingshuset: pigeaften den 8.10. udsolgt (50 personer).
Ny bestyrelse: Nick, Christina, Michael, Heine og Britta.

Ellen: Gymnastikforeningen er fuldt booket.

Jes: Mangler børnebøger til bogskabet.

Jens: Rhododendronbed er lavet. Henrik Drachmann har sponsoreret 15 kampesten. 
Gummimåtter lagt på Aktivitetspladsen ved spicaer. Brændeskjul er afsluttet. Anders 
Sidelmann har sponsoreret plasticspalter dertil. Der er sået græs ved blomsterbæltet og de 
bare pletter (sponsoreret af Lars Maagaard).

Svend Erik: Møde med Randers Kommune (Anette og Jesper fra plan) tirsdag kl. 13.00 på 
pladsen ang. godkendelse af alle elementerne på pladsen. Evt. søge ny landzone- og 
byggetilladelse. (ikke til beplantning). Skal vi søge hver gang. Gitte Bossow, Kompan mener
ikke, at det er nødvendigt.

4. Opdatering af regnskab
Alle sponsormidler modtaget. Ialt kr. 623.655,01.
TBST: Brugt kr. 1.142.641,86 + moms. Kommunen løfter momsen.
Kommunen mener nu noget andet. Måske fordi der er kommet ny kontaktperson grundet 
barsel. (Svend Erik har beviser på et referat fra 2018 (punkt 4). 2 fra styrelsen og 1 fra 
kommunen samt Mia var med til mødet. Lizzie arbejder på sagen.

Kommende udgifter:
Gummimåtter til spicaer kr. 1.224,00, kassekredit i Jutlander Bank kr. 500,00 i oprettelse + 
renter i alt kr. 4.234,32, vand til rhododendronbed kr. 1.450,00, Fuglereparationer kr. 
4.000,00, byporte (afsat kr. 21.000,00) kr. 31.237,00 + vand, Beplantning (afsat kr. 25.000) 
arbejdsløn og planter kr. 19.467,00 + evt. jordforbedring, Evaluering afsat kr. 75.000,00 til 
Mia, revision afsat kr. 15.000,00, 10 paddehattebænke kr. 5.000,00, byggesagsgebyrer og 
landzonetilladelser afsat kr. 2.500,00. Skærme til madpakkehus med i regning for 
brændeskur. 
Planlagt kr. 211.330,00, brugt kr. 1.353.971, tilbage kr. 49.028,14.

5. Opfølgning på evaluering



Mia siger: Udgangspunkt i projektguide og projekthjul. Udvælg mere specifikt, 
fotomateriale, dronefilm fra Fugleparadeindvielse. Skabelon evaluering. Kort og kontant. 
Stikord. Noter. Mødes med Svend Erik den 22.10.

      6. Byporte- hvordan går det med tilladelser? Er projektet blevet dyrere?
Betingelser: gravetilladelse, ca. 20 cm i jorden. Lokalrådet afholder alle udgifter. Cortenstål 
gør projektet dyrere. + jord i krukkerne. Godt samarbejde med Jonas fra kommunen. 
Fuglekirsebær kr. 11.900,00 fra Roeds Planteskole.

      7. Udmøntning af frigivet beløb fra TBST – ideer/forslag
Vand til byporte og gravetilladelse kr. 4.000,00.
De grønne mænd: muldvarpefælder, palletank, dykpumpe og generator kr. 2.500,00.
Kantskærer kr. 8.000,00 – 10.000,00.
John og Jes: skammel til svævebane (set i Botanisk Have) så forældrene ikke skal løfte 
børnene kr. 2.000,00. Evt. jordbakke og rampe af brædder.
Fuglesikring: materialer indkøbes til lapning kr. 5.000,00
Navn på træskilt ved indgang.
Aften i Forsamlingshuset med information for borgerne kr. 5.000,00.
Juletræstænding med æbleskivebod.
Glasfiberplader til madpakkehus.
Dronefilm: Mia: billeder til evaluering. I google maps kan lægges billeder ind kr. 5.000,00
Rest kr. 11.000,00. Dem lader vi stå.

     8. Evt. ansøgning om bordbænksæt til søen
Louise og Anders fra byrådet har været på besøg i Hald. 4 – 5 bordbænksæt kan søges i 
Landdistriktspuljen. Anna Marie, Per og Lisbeth prøver det.
Jens opstiller allerede indkøbt bordbænksæt på Aktivitetspladsen ved pumptreckbanen.

      9. Paddehættebænke – placering, hvor mange er kommet hjem
Der er kommet 4. Placering venter, Lone ved noget. Der skal stå 2 sammen.

    10. Beplantning på Aktivitetspladsen – forelæggelse af forslag
Per siger at kommunen har foreslået 1 ægte kastanje, 3 valnød, 5 vintereg, 3 rødeg, 2 
blodbøg, 8 alm. hassel, 4 syren, 4 benved.

     11. Udlejning af Aktivitetspladsen til skoler og institutioner, fødselsdage og lign. Hvordan stiller
vi os til det?
Udlejer den ikke. Der kan købes disc.

     12. Dato for næste møde: Torsdag den 29.10. kl. 19.00. Efterfølgende rettet til onsdag den 
28.10. kl. 19.00.

Kagemand: Karin

Tidsforbrug: 3 t

Referent: Lisbeth




