
Referat af lokalrådsmøde den 18. juni 2019 

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Lizzie, Erik, Lisbeth, Anna Marie, Per, Jens, Ellen, Peter, Dines, Lene, Britta, 

Lone 

Afbud: Jes, John, Torben 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

2. Dagsorden blev fastsat. 

3. Meddelelser. 

Britta: Kommunen siger, at Klubbens midler skal bruges til almennyttige foreninger, så 

Gymnastikforeningen får en kondicykel og byen får en ny hjertestarter. 

Ellen: Har lavet program til bål og Landdistriktsfestival. Bliver omdelt til byens borgere, hængt op på 

opslagstavlen på bogskabet og på skiltene på Haldvej, annonceret på Hald´s Facebook-side og 

hjemmesiden. 

Flag opstilles kl. 8.00 og tages ned kl. 17.00 den 13.7. 

 Anna Marie: Ved tårnindvielsen den 19.5. var der ca. 60 i kirke og fuldt hus til frokost i 

Menighedshuset bagefter. En god dag. Marie Rosenkilde klippede snoren. 

Jens: Synes ikke at politiske og faglige ting skal hænges op i skabet. Ting, der foregår i Hald er ok. 

Ejendomsmæglerskilte er overalt i byen. Hvad gør vi? 

Svend Erik: Bakkerne. Folk vil gerne låne shelters. Ok. Muldtoilet skulle virke. Søren vil gerne 

forklare om det. Bakkerne kan benyttes gratis til overnatning. 

Jane: Anne Hjortshøj vil følge op på, hvor langt forvaltningen er kommet med cykelstien. 

4. Fugleparaden.  

Det var en fantastisk åbning af Fugleparaden og fuglene er opstillet. Mange fotos er taget og der er 

lavet en dronefilm. Lene har lavet fuglekort til bogskab og det kommer også på hjemmesiden. 

4 fugle blev stjålet kort efter opstillingen og blev hentet igen af politiet. 2 fugle er skadet og sendt 

over til Vagn Iversen til reparation. Der vil blive fremstillet plakater med alle fuglene, som skal 

sælges til interesserede. 

Elrofonden betalte hele åbningsfesten (Elro Dage) 

Vil lave en grejbank. 

Fuglene skal i vinterhi og sættes ud igen. 

TBST har bedt om en udførlig rapport. 

En evalueringsrapport er udarbejdet og sendt til Landdistriktspuljen. 

Kommunen er søgt om refusion af bankomkostninger. 

Per og Jens har snakket med Lars Søgård om plantning af træer ved søen. 

Indkøbsvaner: Jens mener, at vi skal handle lokalt. Alle er enige. 

5. Aktivitetsparken. 

Der er holdt møde med Kompan og de har søgt byggetilladelse. Svend Erik har presset på  

Kommunen for at få den hurtigt, så der kan holdes møde på pladsen med projektlederen og laves 

en tidsplan. Udvalget opdater Lokalrådet . Nordeafonden vil støtte med kr. 19.000. (søgt om kr. 

100.000.) Restbeløb kr. 120.000 – kr. 150.000 overføres. Elrofonden vil måske støtte med 

restbeløb. Opstartsdatoen skal meddeles i byen. 

6. Sct. Hans – Status 



Ellen siger at alt er på plads. 

7. Driftsudgifter – Status. 

Overskud fra Elrodage kan godt dække forsikring på traktoren. 

Plakatsalg giver overskud. 

8. Borgermødet 2. oktober. Skal varsles 4 uger før. Flyer laves og der laves opslag på hjemmesiden og 

Facebook. Der bliver fællesspisning kl. 18.00 og møde kl. 19.30. 

Restbeløbets anvendelse skal besluttes. Formanden laver beretning. Dronefilm vises. 

9. Punkter til næste møde 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Fastsætttelse af endelig dagsorden 

3. Meddelelser 

4. Aktivitetetspladsen 

5. Borgerbudgetmødet 

10. Næste møde uge 35. den 27.8. kl. 19.30 

 

Kagemand Anna Marie 

Tidsforbrug 2 ½ time 

Referent: Lisbeth 

 

 

 


