
 

Referat af lokalrådsmøde den 7.3.2019 

 

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Lizzie, Jes, Erik, Lisbeth, John, Jens, Per, Ellen, Dines, Lene, Britta, Lone 

Afbud: Torben, Peter, Anna Marie 

 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Meddelelser: 

Ellen vil søge landdistriktsudvalget om kr.20.000, som kan bruges i uge 28 til et arrangement i 

relation til landdistriktsfestivallen. 

Vil byde på gratis bybrunch i forsamlingshuset, der har fået nyt tag.  

Guidet tur på bystien, visit i Bakkerne og Kirketårnet og oplevelse af Fugleparaden i byen. 

Jens har sat lukkemekanik på opslagstavlen, så den kan benyttes uden nøgle. 

Opslag: Er de for alle? Ja. Hvis pladsen er der. Evt. fjerne dem uden for byen, hvis der er 

pladsmangel. 

Per oplyser at der kommer en entreprenør og fjerner rødder på kirkens jord ved bystien. 

Debat om bål på skolen og knallerter på stien. Mener at CSV burde bruge deres overvågning på 

skolen og politianmelde, når der tændes bål. Hvis man møder knallerterne skulle man måske tage 

en snak med dem. 

John har talt med Lene Fisker på CSV. De mangler hjælp til et arrangement på Langvang den 4. juni. 

(møde den 14.3. kl. 10.30 – 11.30) John har givet nogle mailadresser og vil sende hendes  mail 

rundt til Lokalrådet. 

Britta: Skolens ungdomsklub klub er lukket og ryddet. --inventar er hentet af Gjerlev, der vil lave 

juniorklub. 

Lone: Der kommer kirkebiograf i Kirkecentret. Første gang den 9.5. kl. 19.00 og kirketårnet indvies 

den 19. maj. 

4. Bystien – vedligeholdelse.  

Sand på, når rødder og stubbe er væk. 

5. Fugleparaden – opdatering.  

1. maleweekend 2. og 3. marts. Super godt 

2. maleweekend 9. og 10. marts. 



Søndag den 26.5. kl. 14 – 16 er der indvielse af Fugleparaden. Søgt og fået bevilget kr. 20.000 af 

Elro-fonden (Elro-dage). 

Telt med jazz-orkester. Gratis drikkevarer og chips. Pris ca. 13.000. 

Film ved hjælp af drone flyvning. 

John Kni vil svejse 

Mangler hjælp: Huller skal graves, fugle skal transporteres og opstilles, vinteropbevaring af fugle, 

telt stilles op den 26.5.Udvalget vil lave opslag og spørge CSV. 

Pælebor skal måske anskaffes. Udspil til placering af fugle skal laves. 

Evt. forsikring af fuglene. Regler skal undersøges. 

6. Aktivitetsparken – opdatering. 

Svend Erik har søgt fonde. 

 Gjerlev Enslev Fonden kr. 150.000. 

 Elro fonden kr. 250.000. Evt. efterbevillingsansøgning kr. 50.000. 

 Lokale- og Anlægsfonden 1. forsøg 200.000. 2. forsøg kr. 150.000. 

Første forsøg kom retur. Afslag begrundet med at §8 i benyttelsesaftalen med Randers 

Kommune ikke kunne godtages. Kommunen skal erklære sig villig til at overtage pladsen 

indenfor de næste 10 år, hvis Lokalrådet nedlægges og det kræver en politisk beslutning i 

byrådet. En anmodning herom er indsendt. 

Fonden vil ikke støtte legepladsrekvisitter, men  

vil støtte Udehus og fliser, samt forhindringsbane og etablering af den.  

Bakketræning og Kondisti. 4 aktiviteter i alt. 

Skal ifølge fonden være en kulturaktivitetsplads eller idrætsaktivitetsplads.Birgitte 

Klausen fra Lokale- og Anlægsfonden har desuden bedt om en målfast tegning og ikke en 

skitse. Behandlingstid 3 – 4 mdr. Mia fra CFBO er sat på den opgave og udgifterne hertil 

kan nok hentes under punktet efterbehandling af projektet.  

Hedeselskabet og A. P. Møller Fonden blev foreslået til restprojekterne. 

 

      Har fået forenings NEM ID, så Nordea Fonden kan ansøges om kr. 100.000. Behandlingstid 3 – 4 mdr. 

7. Handlekraft i Hald 

1.7.2019 er Aktivitetsparken ikke færdig, men udsættelse er søgt hos Styrelsen. Det er også 

bevilget (12/3)  

Det blev besluttet, at der skal afholdes Borgerbudget møde september- oktober 2019. hvor 

der skal tages stilling til, hvilke projekter der i øvrigt planlægges sat i værk, sammen med evt. 

restbevillinger til Aktivitetsparken. 

 



Husk at føre logbog over tidsforbrug i forhold til ”Handlekraft i Hald”. 

Drøftelse af om vi lever vi op til partnerskabet med styrelsen og af om den enkelte borger 

inddrages tilstrækkeligt. Enighed om, at partnerskabet med styrelsen fungerer ok, mens det 

er vigtigt omkring borgerinddragelse, at det først og fremmest udmøntes i AD HOC Opgaver 

til konkrete ting. 

8. Input til restbeløbet 

Udvalg til restbeløbet ca kr. 500.000, som kan bruges til Aktivitetsplads, Bakkerne, Søen, Events 

Småudvalg til små projekter. Eks. Shelter ved søen. Men konkrete forslag drøftes mere indgående 

på næste møde. 

 

9. Punkter til næste møde 

De unge, hvad kan vi gøre for dem, der er 47 mellem 15 og 19 år. 

Borgerbudget mødet. 

 

10. Næste møde tirsdag den 9. april kl. 19.30. Lizzie tager kage med. 

Tidsforbrug: 2 timer 

Referent: Lisbeth 

 


