
Referat af Lokalrådsmøde den 27. august 2018 i Menighedshuset kl. 19.30. 

Deltagere:  John.  Erik. Peter. Jane. Dines. Ellen. Per. Svend Erik. Jens. Britta. AnneMarie. Britta. 
Lizzie. Torben  Lene. Andreas. Mia CFBO 
Afbud : Lone. 

  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

  
2. Fastsættelse af endelig dagsorden. 
Fastsat. 

  
3. Meddelelser siden sidst. 
Gadespejl: Kommunen vil ikke sætte dem op.  

Skiltet mod Tvede og Mellerup ved trekanten er for højt, det bliver ændret efter henvendelse.  

Træerne på trekanten er blevet vandet, så de har overlevet tørken.  

Oprydning i bakkerne: CVU er ved at fjerne 3 hytter i bakkerne. Der bliver ryddet op.  

Skraldespandene er blevet fjernet.  

Der er blevet lukket et stykke vej på Lillegade, som før var offentligt tilgængeligt. Vi tager det op 
på næste møde.  

Vi skal afslutte regnskabet for borgerbudget midlerne  på næste møde. 
  

4. Projektguide fra Mia Nørlund CFBO - gennemgang - bilag udsendes inden mødet. 

Mia gennemgik guiden og fremhævede:  

at den netop er tænkt som en vejledende guide, man må således gerne hoppe i projekthjulet og 
tilføje andre punkter i arbejdsgrupperne 

at Budgetoverslag for de enkelte projekter skal indsendes til ministeriet  

at der skal en titel på hvert projekt til ministeriet.  

at vi skal evaluere efter hvert projekt, så vi får opsamlet vores erfaringer hele tiden gennem 
forløbet, - gerne med små personlige historier 

Det blev vedtaget, at guiden lægges ud digitalt på hjemmesiden.  
  



5. Bemærkninger til udsendt projektkatalog og handleplan (Mia) 

Mia gennemgik helhedsplanen og projektkataloget. Det gav anledning til mindre ændringer, som 
bliver indarbejdet i kataloget, som derefter lægges ud på hjemmesiden. 

6. Aktivitetspladsen: 
Statusopgørelse her og nu:  

Udvalget havde Møde d. 17/6  med en repræsentant for et legetøjsfirma - Cado.firmaet har siden 
fremsendt et tilbud på indretning af en del af pladsen.  
Tilbuddet lyder på 750.000 kr incl moms for hele deres forslag. 

Udvalget arbejder videre med udgangspunkt heri, først og fremmest med at indhente flere tilbud. - 
bla. for at komme i betragtning til fonddstøtte fra Elro, som har faste samarbejdspartnere . 

Mette Risager holder møde med aktivitetsudvalget d.28/8 kl. 19.00, hvor hun bl. a.  laver vejledning 
i fondssøgning.  

Udvalget får grønt lys til at fremsende fondsansøgninger. 
  
Udvalget havde et afklarende og positivt møde med repræsentanter for Teknik og Miljø den 9. juli - 
efterfølgende er en overdragelsesaftale vedr. arealet nu på plads.med Randers kommune,  

Formanden bemyndiges hermed til at underskrive aftalen,  som snarest forventes fremsendt. 
Kommunen indvilliger i at påtage sig sikkerhedsinspektionen af arealet. Forsikringsspørgsmålet 
undersøges nærmere, men det forventes, at kommunen kan overtage denne del. 

Byggetilladelse og landzonetilladelser ( som skal i høring) må vi selv indhente. 

Vi forventer  snarest endeligt svar fra kommunen på ,om der er problemer med at etablere læhegn 
ud mod Hadsundvej   
. 
Det blev vedtaget, at læhegnsbeplantning herefter sættes i værk så hurtigt som muligt og finansieres 
via midler fra bevillingen.  Pris ca. 6000kr for planterne.  

Vi satser på selv at plante træerne og vil planlægge plantedag med overraskelser og efterfølgende 
renholdelsesdage efter behov. 

Lars Mågard vil gerne slå græs på det areal, der endnu ikke er udnyttet,  

Klipning af træer nede ved Salbakken ved sportspladsen forventes kommunen at sætte i værk 
indenfor rimelig tid.  

Forslag blev fremsat om at udskrive en navngivnings konkurrence til et navn til pladsen.  



Udvalget har kontaktet og orienteret  naboerne om projektet 

Hvordan indsamles nye ideer til pladsens indretning? - og hvordan involveres de relevante 
børnefamilier og de unge?(Jvf Mias udsendte projektkatalog.) 

Punktet kom ikke til behandling - behandles under punktet Aktivitetsplads på næste møde  
  

7. Fugleparade - Status her og nu.  

Vi har søgt støtte til 50 fugle hos Gjerlev Enslev sparrekasses fond. Vi ved om vi får nogle 
fondsmidler snarest.  

Tidsplanen for projektet er  næsten klar:  

Fuglene forventes  færdigstøbte inden slutningen af  januar.  

Der er fremsat forslag om, at de indkomne tegninger af fuglen fremlægges til fællesspisningen i 
forsamlingshuset d.31. januar , og at der her stemmes om, hvem der vinder konkurrencen om 
deltagelse i bemalingen af de færdige fugle..I Marts bliver der to maleweekender. 26/5 er planlagt 
som indvielsesdag. 

8.Regnskabsføring til  projekt ” Handlekraft i Hald” Udsat til næste møde  

9.Bogskabet - sidste nyt  Udsat til næste møde   

10.Hald Bakker - Hvordan etableres overnatningsmuligheder i bakkerne. Udsat til næste møde 

11.De Haldgrønne mænds indsats i byen. Udsat til næste møde 

12.Hjertestarter Udsat til næste møde 

13.Punkter til næste møde: 

 de udsatte punkter ovenfor og Lillegade sagen 

- næste mødedato blev fastsat til den 5. september kl. 19.00 hos Lizzie, Haldvej 62.  

- Lizzie sørger for kage.  

Ny dagsorden er udsendt. 

  

Ref Jes /Svend Erik


