
Referat fra Lokalrådsmødet den 7. september 2021 kl. 19.00 i Menighedshuset

Fremmødte: Anna Marie, Per, Nick, Christina, Jens, John, Erik, Dines, Jes, Svend Erik, Jane, Karin,
Hasse, Lisbeth, Kathrin og Bjarne

Afbud: Lizzie, Ellen, Peter, Britta og Lone

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:
Nick: Menighedsrådet holder studietur den 24.09.
Anna Marie: Menighedshuset: foredrag 08.09. ved Peter Øhrstrøm. Seniorcafe hver 1. 
fredag i måneden.
Forsamlingshuset: generalforsamling med fællesspisning 10.08. samme valg til bestyrelse 
som sidste år. 26.08. Koncert med Peter Vildmand. 19.10. kommer Egnsteatret. 10.11. er der
fællesspisning. God ide at anbefale Aktivitetspladsen ved udlejning.
Gymnastikforeningen: Crossdance startede i går. Cirkeltræning starter torsdag.
Vandværket – se hjemmesiden.
De grønne mænd: slår græs og vander træer. Lokalrådet takker Anna Marie og Per for 
vandet. Per har fået gartneren til at skifte de udgåede træer gratis. 
Jens: Gravemaskinen på de små´s legeplads bruges også af voksne (alder 4 – 12 år). Har haft
besøg af Aleksander og Tommy fra Veje og Trafik ang. 40 km zone på Spentrupvej og 
Salbakken. Vejdirektoratet udvælger 17 kommuner, så måske kommer Randers med.
CSV Skolen har ca. 50 elever og mange af dem er dårligt gående. Nick vil gerne tage det 
med i Byrådet. Hasse mener også, at der mangler fortove i byen. Fartdæmpning uden 
chikaner kan lade sig gøre. Sættes på som punkt til næste gang. (hvis Randers Kommune 
kommer med).
Jane: Fugleparade: Alle fugle er i Hald undtagen Anna Maries og de 4 nye fugle, der 
kommer til oktober. De nye fugle og de reparerede skal males. Vagn tilbyder at eftertjekke 
og lakere alle fugle her i Hald, så 52 fugle er klar til foråret. 
Svend Erik: Alle figurerne på Trekanten er malet.
Aktivitetspladsen: 24.6. kom der rapport fra kommunens legepladsinspektør. Der manglede 
mærkning på nogle af legeredskaberne. Rutchebanen og vippefjederen har vi selv klaret. 
Norwell og Kompan blev involverede. Kompan udbedrede skaderne på udvendig væg 
(afstand), redegynge og multibane. Svævebanen: vejren svejer for meget, er udbedret med 
nyt beton. Hvis ikke det holder vil vi forbeholde os ret til at klage. Jens mener, at der er 
brugt for lidt posebeton. Skriftligt forbehold udfærdiges. Kompan har lovet at sørge for den 
manglende skiltning på banen. Årligt eftersyn fra Kompan koster kr. 6.000 + moms. Det vil 
vi gerne undgå. Jens og John vil selv prøve at vedligeholde. Opstramningsværktøj kan 
anskaffes for ca. kr. 500. John fejer næsten dagligt i huset. Vippen har fået ny måtte i den 
ene ende. Jens kan selv klare det i den anden ende, hvis Kompan leverer den gratis.
Karin: Mener, som andre også har givet udtryk for, at træerne mod syd er skæve og 
krukkerne har for lidt jord og har kontaktet planteskolen. Hun fremsætter 4 
løsningsmodeller, og foretrækker - efter snak med hende, der har plantet træerne – at påfylde
ekstra flis. Per mener ikke, at der skal gøres noget og at ekstra flis vil være en uheldig 
løsning. Forsamlingen foreslår Karin at ringe til ejeren af planteskolem og at hans råd 
følges.

   3.a Fugl stjålet ved Haldvej 27. Elin har fundet den ved CSV Skolen. Jens mener, at den kan 
repareres. Skal det ikke politianmeldes? Svend Erik og Jane har politianmeldt det de andre 



gange. Ring 114 og anmeld og send mail rundt.

4. Vedligeholdelsesforpligtelserne, - kan vi gøre noget bedre omkring fordeling af opgaver – 
organisering af ad hoc opgaver, arbejdsweekends m.v.
Fungerede godt ved maling af skulpturer på trekanten (Facebook). Tager det op, hvis der 
bliver nogle opgaver.

5. Nedsættelse af udvalg vedr. festivas omkring indvielse af Fælleden (evt. ELRO ansøgning 
næste år?)
ELRO har ikke nogle opslag endnu om 2022. Jane foreslår Muddi og vil gerne tage kontakt.

6. Nyt om vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget, især fastsættelse af dato.
Tirsdag den 2.11. kl. 19.00 – 21.00 i Hald Forsamlingshus. Forslag til ordstyrer Charlotte 
Carlsen.

7. Toilet, vand, strøm på Fælleden, - skal der arbejdes videre med det?
Nick har sendt oplæg ud. Landdistriktsudvalget synes, at det er en god ide. Nye midler sidst 
i januar. Hvad har vi brug for.
Ansøgning til kommunen.
Hvad har andre fået. (Mellerup)
Udvalg: Per, Svend Erik, Hasse, Lisbeth
1. prioritet: gadelys
2. prioritet: toilet med rengøring og vandpost

8. Punkter til næste møde + dato + kagemand
Festivitas, Strøm, vand og toilet, fortove.
Næste møde torsdag den 28.10. kl. 19.00.
Kagemand: John

Tidsforbrug: 3t

Referent: Lisbeth


