Referat af Lokalrådsmøde tirsdag den 29. maj 2018
Deltagere: Per, Anne Marie, Jane, Svend Erik, Jens, Erik, Peter, John, Lizzi, Jes, Ellen, Susanne.
Afbud: Dines, Britta.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt 10 a - gadespejl og forlængelse af fortov blev vedføjet ellers godkendt.
3. Siden sidst.
Hald Bakker: Bakkerne er nu officielt Hald bys - godkendt skøde foreligger.
Trekanten: Mads Arntsen laver en ny hest i stedet for den, der er gået råd i.
Fugleparade: Figurerne leveres med færdigmonteret beslag indstøbt i kroppen så
montering af stålben senere bliver nemmere. Fuglene bliver leveret i hvidt og primet/så
de er nemme at male og fremstår pæne i farverne.
Udvalget har siden Lokalrådsmødet fået et skriftligt tilbud fra Vagn Iversen:
40 fugle på 60 cm. med indstøbte monteringsbeslag: 105.000 eksklusiv moms og
levering
50 fugle på 60 cm. med indstøbt monteringsbeslagene: 131.250 eksklusiv moms og
levering.
Forslag til montering af fuglene blev drøftet:
Fuglene skal evt have 2 rør og en plade i bunden.
Fuglene skal evt. have 1 ben og en plade i bunden.
Udvalget undersøger nærmere, hvad der kan lade sig gøre, men forslag og ideer er
velkomne.
4. Opfølgning på Borgermødet den 26. maj.
Borgermødet koster ca. 2.500kr.
Der var 8 nye navne, som gerne vil hjælpe.
Der var 12 mennesker der ikke var fra lokalrådet. Det var ikke tilfredsstillende.
På mødet blev der blev indsamlet til 1372 kr til driftsmidler til de grønne mænd. Hvoraf
forsamlingshuset bidrog med 500kr.
Stor ros til Mia for et meget fint oplæg.

5. Sct Hans arrangement.
Arbejdsopgaverne er fordelt.
Taler er Lone Hansen.
Der er pølser, kaffe med mere
Folk sørger selv for stole.
6. Bogskabet - færdiggørelse, evt indvielse.
Bogskabet bliver sat i gang, når alle detaljer er færdige. Opslags tavlen kan bruges med
det samme.
7. Trekanten - Træbeskyttelse af figurerne, græsslåning på pladsen.
Figurerne skal havde træbeskyttelse. Der hvor der er revner, skal der bruges en gori 22
og en gori 88.
Folk mødes Onsdag d. 6. kl. 13.30. Fredag d. 8 kl. 9.15.
Græsslåning foregår som hidtil.
8. Hald bakker - oprydning, pasning, planer for fremtiden.
De grønne mænd er i gang med oprydning. Nogle af bænkene og et af husene bliver skilt
ad og træet gemmes. Bål pladsen skal fjernes og stensætningen skal væk.
Træhusene skal fjernes og måske sælges. Fremtidsplaner tages op senere.

9. Mødet med Landdistriktsudvalget lørdag den 2. juni kl. 12.10 - 12.40 ved Hald
forsamlingshus.
Lokalrådet møder op og viser politikerne rundt.
De skal se trekanten, planerne med fortov, mindesten og grunden til aktivitetspladsen.
Følgende møder på Lørdag: Svend Erik, John, Jes, Per, Jens, Ellen, Jane. Måske Peter.
10.Kommunal overdragelse af aktivitetspladsen - Strategi for forhandling.
Vej park og miljø skal kontaktes for tættere samarbejde omkring aktivitetspladsen.
Svend Erik kontakter Louise Matz fra Dalbyover for oplysninger om hvordan
overdragelsen er foregået i Dalbyover.

10 a. Gadespejl og forlængelse af fortov.
Muligheden for at få monteret et Gadespejl i svinget ved Mejeriet på Haldvej blev
drøftet. Jens kontakter kommunen herom og viderebringer oplysninger om, at der ved
den nordøstlige del af boldbanen er meget affald, som det er en kommunal opgave at
fjerne.
Angående fortov ved trekanten og en forlængelse ved busstoppestedet tages det op med
politikerne på lørdag og følges evt op med Teknisk forvaltning.
11. Forslag til næste dagsorden og næste mødedato og kagebager.
Næste møde er mandag d.27/8 19.30
Jens er kagebager.
.
12. Evt
Lizzi rykker for regnskabsprogram.
Mette Risager vil gerne hjælpe med ansøgninger til Elro fonden, vedrørende
aktivitetspladsen.
Tidsforbrug: 2,5 timer.
Ref: Jes

