
Referat af lokalrådsmøde den 4. oktober 2018 kl. 19.30 i 
Menighedshuset. 

Deltagere: Jens. Per. John. Erik. Svend Erik. Jane. Ellen. Jes. Lizzie. Anne Marie. 
Afbud: Lone. Britta. Torben. Lene. Peter. Dines. Andreas 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt med en bemærkning om, at huske at få de kommentarer med, som ønskes 
vedføjet til referatet.  

  
2. Fastsættelse af endelig dagsorden. 
Godkendt. 

3. Meddelelser siden sidst - formanden, foreningerne, udvalgene, andre. 
Betalingsoversigt for forsikring blev fremlagt, Den årlige udgift fra 01.10 2018 til 
01.10.2019  er 2163,71 kr. Beløbet dækkes via de resterende borgerbudgetmidler. 

Statusopgørelse og projektoversigt for ”Handlekraft i Hald” er fremsendt til styrelsen. 
Budget for fugleparadeprojektet var vedlagt. Styrelsen har svaret meget positivt tilbage 
omkring både helhedsplanen og projektkataloget, som Styrelsen finder meget 
anvendeligt både for gennemførelsen af vores projekt og for andre interesserede. 
Styrelsen skriver endvidere, at budgetter for projekterne er en sag mellem Lokalrådet og 
Randers kommune, fordi kommunen mellemfinancierer projekt ”Handlekraft i Hald”. 
Budgetterne kræver således ikke godkendelse fra Styrelsen.  

Afregningen til CFBO og forhåndsbetaling til støbning af fugleparade er sket. 

Kirketårnet er under renovering. Renoveringen forventes færdig d. 15/11- 18. 

Lillegade er åben hele vejen, idet lodsejeren har frafaldet ansøgningen om lukning af 
dele af vejen. 

Alle husene i bakkerne er væk nu. Der forstår dog yderligere oprydning. 



4. Fugleparadeprojektet, - oplæg til det videre forløb. 
Udvalget har ansøgt Landsbypuljen om 49,435,85. 
Specifikt søger udvalget støtte til de udgifter, der efter støbningen af fugle, rummer stor 
borgerinddragelse til færdiggørelse af fuglene til indvielsen: udgifter til materialer 
( vedr.bemaling, montering, autolakering af fuglene),- til kunstnerisk konsulentbistand 
samt formidling af projektet m.m.  
Udvalget indstiller i samråd med den kunstneriske konsulent, at aldersgrænsen for 
deltagelse i bemaling af fuglene er 13/ 14 år og forudsætter, at deltagerne kan arbejde 
selvstændigt i kursusweekenderne. Lokalrådet tager indstillingen til efterretning. 
Angående afviklingen af afstemningen om deltagelse i bemalingen går udvalget i 
tænkeboks.  

ELRO fonden tilbyder støtte til eventsdage d. 24/26 maj 2018. Svend Erik. Jane og 
Lizzy tager til orienteringsmøder for at høre nærmere herom. Vi arbejder frem mod at 
søge støtte til en fælles event i byen.  

5. Aktivitetspladsen, - benyttelsesaftalen, planlægning af ide møde. 
læbeplantningsbælte. 
Den reviderede udgave af Benyttelsesaftalen blev godkendt, idet den nu udstrækker 
overdragelsen fra 10 år til 30 år og udvider opsigelsesfristen til 6 mdr også i tilfælde af 
misligholdelse. Afsnittet om at Randers byråd kan vedtage at opsige aftalen er fjernet.  
Aftalen blev således underskrevet af formanden og næstformanden, Randers kommune  
har efterfølgende underskrevet aftalen. 
Uno er kommet med et tilbud på aktivitetsplads på ca. 1.100.000. John kontakter Cado 
for at få dem til at revidere tilbuddet så det bliver sammenligneligt. 
Det blev aftalt, at der ikke lige nu skal afholdes idemøde.  
Tilsynsforpligtelsen på aktivitetspladsen, kan evt efter aftale varetages i en årrække af 
leverandørfirmaet. Hvis vi skriver logbog er vi ifølge Benyttelsesaftalen 
forsikringsfri. Udvalget fastsatte ny mødedato for udvalget til den 25. oktober kl. 19.00 i 
Menighedshuset. 

  
6. Bogskabet - opslagstavle. 
Prisen på opslagstavle til bogskabet er opgivet til 1856 kr plus moms.   
Den udgift blev godkendt og dækkes gennem projekt ”Handlekraft i Hald” Erik står for 
indkøb. 
Nærmere procedure om, hvordan opslagstavlen skal benyttes tilgår. 

  
7. Kopieringsproblemer, - hvordan løser vi dem. 
 John spørger CVU om muligheden for mod betaling at få kopieret på skolen. 



  
8. Indførelse af faste mødedatoer. 
Det blev vedtaget, at vi sigter på den 3. torsdag i hver måned. 

  
9. Næste mødedato plus kage. 
Kagebager Ellen. 

Næste møde 15/11 kl. 19.30 i Menighedshuset. 
  

10. Dagsordenspunkter til næste møde. 
De faste punker. Nyt fra aktivitetsudvalget. 

  
11. Evt. 
Ny præst søges. 

12. Tidsforbrug. 
2 timer. 
 
ref: Jes/ Svend Erik 


