
Referat af Lokalrådsmøde den 5. september 2018 
Deltagere: Lizzie, Andreas. Jane. Jens. Svend Erik. Erik. Torben. Lene. Jens. Jes. Peter. 
Ellen. Dines. John. 
Afbud: Per. Anne Marie. Britta. Lone 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Godkendt med en bemærkning om, at den medgåede tid skal indføjes. 
  

2. Fastsættelse af endelig dagsorden.   
 Dagsorden blev godkendt 

3. Meddelelser (orienterende) siden sidst uden for projekt ”Handlekraft 
i Hald” , Formanden, foreningerne, udvalgene, andre. 
Ingen bemærkninger 

  
4. Fremlæggelse af regnskab for Borgerbudgetmidlerne. 
Regnskab for borgerbudgetmidlerne blev fremlagt og godkendt. Restsalto kr. 2992,86 
overgår til foreningskonto, til betaling af forsikring.  

  
5. Bogskabet - opslagstavle. 
Udvalget opfordrer til, at man sætter en bog tilbage, når man tager en. Det vil der blive 
gjort opmærksom  på på opslagstavlen. Udvalget vil gerne have en rigtig opslagstavle til 
bogskabet. Erik finder en pris, hvorefter Lokalrådet tager sagen op igen. 

  
6. Hald bakker - hvordan etableres overnatningsmuligheder i bakkerne? 
Overnattende henvender sig til Svend Erik, som henviser til Peter med hensyn til forbrug 
af vand.  

7. Hjertestarteren - udgifter til service. 
Firmaet som oprettede hjertestarteren, er gået konkurs. Eva ønsker ikke længere at være 
kontaktperson, men har fundet frem til et nyt firma - ”Hjertestarter nu” - som nu har 
overtaget hjertestarteren, og som der er etableret en serviceaftale med. Prisen er 1800 kr 
+ moms. Forsamlingshuset har betalt for det næste år. Svend Erik indgår som ny 
kontaktperson og har underskrevet kontrakten med Hjertestarter nu. Der udpeges snarest 
en person til at varetage det daglige tilsyn med hjertestarteren.  
Garantien på hjertestarteren udløber snart, - Dorthe Lund  fra firmaet vil derfor starte en 
indsamling sommeren 2019  til en ny hjertestarter. Prisen er 32000kr + moms. 
Lokalrådet støtter op om, at der skal være en hjertestarter i Hald.  

  



8. De Hald grønne mænds indsats i byen. 
Amtsavisen har spurgt i en mail til Svend Erik, om hvorvidt de Haldgrønne mænd laver 
kommunens arbejde. Svend Erik har i et svar påpeget, at det naturligvis ikke er tilfældet.  
Lokalrådet fastslår vigtigheden af, at der skelnes klart mellem de opgaver, de 
Haldgrønne mænd påtager sig og dem, det er kommunens opgave at udføre. 

  

9. Ændret stiføring omkring Skøts gård - skiltning? Tilladelser? 
Den ny ejer har venligt givet tilladelse til, at man må gå forbi gården og gennem alleen. 
Der kan således etableres en variation til bystien, så man kan passere udsigtspunktet på 
Hald Mølle vej. Jens tager sig af skiltning og aftaler til foråret i forhold til ejeren af 
Skøts gård.  

10. Lillegade - sagen. 
Svend Erik har talt med kommunen om Lillegade og fået aktindsigt i sagen. Kommunen 
har spurgt naboerne, om lukningen.  Der var forskellige holdninger og indsigelser, men 
kommunen fastholder lukningen. Ledningsholdere får tinglyst klausuler vedrørende 
adgangen til ledningerne i vejen. Det koster 25.000. at få tinglyst klausulen. De 
ophængte skilte på vejen er ulovlige. Hvis tinglysningen ikke er betalt, må man færdes 
på vejen. Lokalrådet gør ikke mere ved sagen. 

  

”Handlekraft i Hald - åbningstrækket  
11. Meddelelser fra formanden 
Ingen.  

12. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
Udvalget har haft møde med Mette Risager 
Hun ønsker mere detaljeret sammenhæng mellem planens enkelte dele før udkastet er 
klar til fondssøgning. I øvrigt skal der indhentes flere tilbud, især hvis Elro fonden skal 
ind i billedet. Legepladsfirmaet Uno bliver kontaktet.  

Der blev forelagt udkast til en ny benyttelsesaftale udarbejdet af kommunen. Den er 
strammet på flere væsentlige punkter. 
Bl a. skal der føres journal over aktivitetspladsen. 
Men ifølge aftalen er det ikke nødvendigt at oprette en forsikring, hvis der føres logbog 
over tilsynet med pladsen. En ordning Lokalrådet tiltræder. 

Vi må ikke plante noget på arealet, før der findes en beplantningsplan. 
Læbælte ud mod Hadsundvej er stadig det første, som skal etableres og her der gode 
muligheder for en aftale med kommunen. 



Men det blev præciseret, at Lokalrådet ikke kan acceptere en aftale med en 
tidsbegrænsning over 10 år og foreslår 30 år. Man kan heller ikke acceptere, at Byrådet 
kan vedtage at opsige lejemålet med en 3 måneders frist. Det må fjernes fra aftalen.  
Svend Erik går videre med forhandlingerne med kommunen om Benyttelsesaftalen. 

Udvalget laver senere et summe møde omkring aktivitetspladsen, så børnefamilier og 
andre kan komme med input. 

13. Nyt fra fugleparade.  
Vi har fået afslag fra fonden vedr. støbning af 50 glasfiberfugle. 
Udgifterne ud over støbningen af fuglene er forventet på 58.769 inklusiv moms. Det er 
til materialer, konsulentarbejde, leje af forsamlingshuset, indvielse, vinteropbevaring 
m.m Det samlede beløb er på 222.826 kr inklusive moms. Momsen kan trækkes fra, så 
beløbet er ifølge budgettet på 178.261 kr. i alt. 
En fugl koster 2.625 for støbningen.  
Lokalrådet vedtog efter gennemgang af budgetudkastet at beholde antallet af fugle. Det 
er 50 stk. 
Der fremkom ideer til, hvordan bemalingen af fuglene skal foregå. Udvalget kommer 
senere med en indstilling hertil. 

  
14. Indførelse af faste mødedatoer. 
Foreløbig vedtages datoerne som nu - løbende. 

  
15. Punkter til næste møde - næste mødedato. Kagebager. 
Den 4. oktober er næste møde. Kage Svend Erik og Jane. 

16. Tidsforbrug. 2/1/2 time. 
  

17. Evt.  
Ingen punkter 

  
Ref. Jes/ Svend Erik 


