
 
Referat af lokalrådsmøde den 1. september 2020 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Anna Marie, Ellen, Britta, Karin, Per, Jens, Erik, Lisbeth, Lizzie, Dines, 
Hasse, Jes, Jane, Lone
Afbud: John, Peter

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
2. Endelig dagsorden blev fastsat.
3. Meddelelser:

Anna Marie: Seniorcafe fredag den 4.9. i kirken med biskop Henrik Wigh-Poulsen.
Valgforsamling 17.9. kl. 19.00. Skraldespanden bliver tømt på Aktivitetspladsen.
Lone: Musikarrangement den 18.8. var en stor succes.
Ellen: Gymnastikforeningen starter i næste uge.
Britta: Generalforsamling i forsamlingshuset med godt fremmøde, pigeaften 8.10. 
Fællesspisning 24.11. menu flæskesteg.
Jes: Mangler børnebøger i bogskabet.
Jens: Grethe Helledie Christensen ang. stillevej på Salbakken og Spentrupvej er ikke glemt.
Har oprettet konto med dankort i eget navn til benzinpengene. Fik ved fællesspisning kr. 
1.710 og mobilpay kr. 400 efterfølgende.
Svend Erik: Nick Zimmermann vil prøve om Lokalrådet kan få fast tilskud af kommunen.
Per: Beplantning: venter svar fra havearkitekten. Ikke glemt.

4. Oplæg til evaluering af projekt ”Handlekraft i Hald” - jvf. Vedlagte afsluttende statusrapport
fra TBST.

1.   Renovering af bybillede
Stien, Søen, Fugleparaden, Byporte.

2. Hasse: Gode fornuftige input, godt arbejde med tingene.
Per: Hård opstart. Manglede hjælp udefra.
Tung opstart, mange møder, masser af tid. Fik ingen hjælp. Det er vores projekt, 
føler mere ejerskab. Endte godt. Borgerbudgetmøderne er afholdt med forsøg på nye 
input og nye mennesker. Sidste møde – god tilkendegivelse og et skulderklap – 
tillidserklæring.
Vi havde ikke nok erfaring med byggetilladelser.
Fugleparaden: borgerinddragelse, hyggeligt med deltagelse. Folk har været der ved 
direkte opfordring til hjælp. Byen er inddraget ved det sker (ejerskab) glæder sig.
Mia har udarbejdet projektguide, som vi har brugt. Den beskriver et projekts 
tilblivelse. Har søgt faglige kompetancer. Været konkrete på, hvad vi har gjort.
Forskellige mennesker med forskellige kompetencer har været involveret.

3. Billeder. Større fællesskabsfølelse. Hvorfor er det godt at bo i Hald. Landsbyen på 
Toppen. Aktivitetspladsen er til alle aldersgrupper.
Besøg af turister og af folk fra omegnsbyerne og dagplejen. Beliggenheden ved 
Hadsundvej er god.
Marmeladebæltet er droppet, tager meget tid at passe.
Botanisk have er droppet, pladsmangel og tager meget tid at passe.
Basketbane er erstattet af cykelbane, tager for meget plads og der er en på skolen.
Flere borgere kunne godt være inddraget. Folk har ikke tid. Synes, at vi gør det godt 
nok. Lokalrådet er bedre til at tage ansvar.

4. Fugleparade og Aktivitetsplads er lykkedes. Vi kan være stolte af det. 
Forventer større bosætning. Mangler byggegrunde. Overvejer droneoptagelse på 
hjemmeside.

5. Lang tid at få råderet over jorden (første bud 10 år) og få byggetilladelse.



Entreprenørskifte pga. corona.
Kommunen og TBST har ladet os bestemme, hvad vi brugte pengene til.

6. Effekt = punkt. 4.
7. Intern evaluering ved hvert møde. 

Folk i byen spørger ind.
8. Har samlet erfaringer.
9. Flere køber huse i Hald.
10. Kom i gang i god tid. Dialog med myndighederne. Brug folks kompetancer i 

projektet.
11. Kunne måske komme på kommunens infotavler ved bl.a. sygehuset. Slogan. 

Hjemmeside. Facebook. Avisen. P4 Østjylland ved indvielse.

Lizzie: Læring – konkrete erfaringer vi kan give videre.
Lav projektet i forhold til de økonomiske og menneskelige/faglige ressourcer, der er
tilgængelige.
Overhold budgettet. Husk, at det koster oprettelsesgebyr og renter at have en kassekredit, det
skal indregnes i budgettet. Disse renter/oprettelsesgebyrer kan evt. søges refunderet af 
kommunen.
Beregn plads i budgettet til uforudsete udgifter.
I projektet bør også indtænkes efterfølgende reparation og vedligehold af tingene både med 
hensyn til økonomi og arbejdstid.
Støttemidler fra fonde og lignende udbetales ofte først, når projektet er afsluttet og der kan 
fremlægges dokumentation for betalte fakturaer på hele det bevilligede beløb samt evt. en 
rapport om projektet.
Når man indhenter tilbud skal man tjekke om momsbeløbet er inkluderet i den oplyste pris.
Få skriftlige bindende tilbud på det ønskede.
Er foreningen ikke momsregistreret, kan man forsøge/være heldig at få kommunen til at 
løfte momsen. Det vil betyde en økonomisk lettelse, da man så ikke skal bruge af sine 
midler til at betale momsen. Dermed rækker pengene 20% længere. Samtidig betyder det, at 
de større fakturaer kan sendes direkte til kommunen, uden at borgerne af egen lomme skal 
lægge pengene ud, eller at man skal bruge pengene af en eventuel kassekredit med 
deraf følgende rentebetaling.
Er foreningen momsregistreret, risikerer foreningen, at SKAT siger, at momsen ikke kan 
refunderes på hele eller dele af de brugte midler, hvorved foreningen i så fald ville kunne stå
med et underskud på grund af modtagne støttemidler. Desuden går der et stykke tid, fra 
foreningen har indberettet sit momsregnskab, til man får momsen retur. Dette momsudlæg 
skal der være plads til i foreningens egen økonomi.
Sørg for at fakturaer kun kan betales, når de er godkendt af 2 medlemmer af foreningen 
f.eks. formand og kasserer. Det gør det lidt mere besværligt at arbejde med, men samtidig 
også vanskeligere at fifle med midlerne.
Sørg for at planlægge alting i god tid. Vær realistisk – også tidsmæssigt. Ting tager ofte 
væsentligt længere tid end forventet.
Få de nødvendige tilladelser til projektet/arrangementet i god tid.
Husk at indkøbte ting også kræver opbevaringsplads før, mellem og efter de forskellige 
events.
Nedskriv det aftalte og opdater løbende det nedskrevne.
Giv gennem hele processen mest mulig information og hav størst mulig åbenhed omkring 
projektet. Derved undgår man nemmest misforståelser.
Vær kreativ og nytænkende – det giver interesse for projektet – også fra bevilligende fonde 
og lignende.
Jo længere hen i processen man er, des større interesse er der for projektet både fra lokale og
folk udefra.



Involver flere personer og skab derved bredere ejerskab over tingene.
Spørger man lokale om hjælp til konkrete begrænsede opgaver, vil rigtig mange gerne 
deltage, men kun få henvender sig selv.
Er der tale om et langt sejt træk, er det vanskeligere at få nogle til at engagere sig.
Tal projektet op hver gang muligheden er der.
Husk at projektet ikke er helt færdigt, før de eventuelle afsluttende rapporter og regnskab til 
ydere af støttemidler/sponsorer er lavet og afleveret.
Glæd dig over de opnåede resultater. Del din glæde og begejstring – det smitter.

5. Opdatering af regnskab.
TBST penge. Brugt kr. 1.018.000 + moms. Tilbage kr. 133.000 + moms - renter på 
kassekredit.

6. Statusgennemgang af igangværende og afsluttende projekter.
Jens: Galvaniserede indgange og gelænder er afsluttet.
Kampesten ved Spentrupvej afsluttet.
Opslagstavle monteret.
Foldetelte er købt.
Traktor og buskrydder er købt.
Cykelbane er ryddet for ukrudt. 4-5 læs på genbrugspladsen. Græs er sået.
Park og Landskab har afleveret pladsen.
Blomsterbed fræset.
Rhododendronbed er fræset op. Henrik Drachmann finder kampesten.
Brændeskur kommer i morgen.
Discgolfkurve 4 + 6 er flyttet. (En nabo fik disc i sin have).
John har lavet dør til brændeskur og grillrist (galvaniseret).
Mads siger, at paddehatte ikke skal sikres.
Blomstereng er et stort arbejde. Derfor såes græs.
Jes: Måtter ved redskaberne, så der ikke kommer græs. Pris kr, 18.050 + moms. Graver ud 
på torsdag. Montering ugen efter.
Ellen, Britta, Karin: Blomsterkummer. Kommunen sender videre til politiet. Anbringes 5 m 
efter byskiltene mod nord og mod Tvede. Mod syd efter lygtepælen. Alle 1 m inde.

7. Anvendelse af frigivne midler fra TBST.
Måtter til fitnessredskaber.
Tagrender på skur og madpakkehus. Jens henter tilbud. 
Dronefilm henter tilbud. You Tube film (link fra hjemmeside).
Træerne skal plantes af entreprenør. (Penge afsættes).
Afsluttende rapport.

8. Disc golf. Vi mødes på pladsen søndag den 13.9. kl. 14.00.
9. Næste møde torsdag den 01.10.2020 kl. 19.00.

Kagemand: Per

Tidsforbrug: 4 t

Referent: Lisbeth
     


