
Referat fra Lokalrådsmødet den 22. marts 2022 kl. 19.00 i 
Menighedshuset. 
Fremmødte: Jens, Per, Lone, Jane, Lizzie, Svend Erik, Hasse, Dines, Jess, Anne Marie, Lene, Kathrin, 
John 
Afbud: Erik, Lisbeth. Britta.  Ellen. 

Dagsorden: 
1.   Godkendelse af referat fra sidste møde. 
       Godkendt. 

  
2. Fastsættelse af endelig dagsorden. 
      Indføjet et Punkt 5.a  (6) Arbejdskraft til nogle af de Hald grønne mænds  
      opgaver. Ellers ok 

  
3. Meddelelser. 

Forsamlingshuset har afholdt sit første møde i den ny bestyrelse. 
Der har været afholdt Fastelavnsfest ,17 børn deltog i et fint arrangement,  
fællesspisning / generalforsamling samt teaterarrangement i huset. 
Menighedsrådet.  Flere arrangementer har været afholdt. Nye hække på 
kirkegården.  Ny præst, Torben Brink indsættes d. 8. maj kl 14.00.. 
Vandværket generalforsamling d. 31. marts i forsamlingshuset. 
Bogskab. Mangler børnebøger og dvd’er. 
Tommy fra teknik og miljø har fået tegninger og billeder på ting, der mangler 
at blive lavet i Hald og har været på besigtigelse i byen. 
Taget på lejepladshuset er utæt. Der arbejdes på sagen.  
Der er flere ting som kompan skal kontaktes om. Svend Erik tager kontakt. 
Vi har søgt driftsmidler i Randers kommune, - og beløbet er netop blevet 
bevilget. 
Vi har fået ny vimpel til flagstangen. 

4. Overblik over økonomi 
       Udskrift af bevægelserne på kontoen blev fremlagt 
       Saldoen udviser pt 28.783,10. Det bemærkes at negativ rente og gebyrer                   
       I årets løb har andraget 655 kr! 
       Udgifter herudover 8.062 kr. Samlede  indtægter 27.692.52.kr 

Der er flere små udgifter fra mange mennesker i lokalrådet, som formanden 
tager sig af. Er det ok? Etablering af en bagatelgrænse blev drøftet og 
efterfølgende blev en grænse omkring 300 kr. vedtaget. 



De Hald grønne mænds særlige regnskab blev fremlagt. Der er dd. en        
kassebeholdning 8137,24kr  

 5.Hald fugleparade – reparation af fugle. 
Maler fugle Lørdag d. 25/4. Udgifter bliver ca. 400 kr., hvilket lokalrådet 
godkendte.  
Vagn har 15 fugle med hjem. 
Vi ved ikke, hvornår de kommer op, og hvor de skal stå. Vi snakker     
videre om det til næste møde.   

         
  5.a  Hald grønne mænd søger hjælp til opgaver. 
         Man kan få nogle til at påtage sig specifikke opgaver. Man kan kalde               
         sammen til en stor specifik arbejdsdag. En tovholder til de forskellige       t 
         ting søges. 
         Jens laver en liste over ting, der skal laves i Hald. 

  6. Godkendelse af fortovsplan til indsendelse til kommune 
 Der er lavet en skrivelse til kommunen vedrørende fortov. Den blev    
 fremlagt og vedtaget. Hasse sørger for at indsende den til  
 rette vedkommende i kommunen. 

  7. Godkendelse af Plan for etablering af toilet, vand og lys på  
      aktivitetspladsen 

Svend Erik har kontaktet kommunen for at høre om, hvad det koster, men 
har endnu ikke fået en tilbagemelding herpå.  Niels Markussen var meget 
forstående. Han åbnede f.eks. for, at kommune evt. kunne påtage sig 
rengøring og vedligeholdelse, af bygningen Kommune har udpeget Tommy 
som kommunens kontakt på sagen. 
Angående finansiering henviste Nels m.  til, at man kan søge 

       forskellige puljer og fonde. 
Udvalget mødes, når kommunen har sendt deres oplæg. Det blev påpeget, 
at der på vælgermødet i  november tegnede sig et flertal blandt partierne  
for at søge sagen fremmet i byrådet i Randers. 

8. Planer for indvielsesaktivitet på aktivitetspladsen og nedsættelse af 
udvalg, 

Elrodage er fra 1. – 11. september. 
Ansøgningsfrist til elrofonden er 31/5 og beløbet er max 100.000 kr. 
Lørdag d. 3 /9 blev nævnt som den bedste dag, men der skal nedsættes et 
udvalg. Der meldte sig et par stykker, men der mangler en tovholder til 
arrangementet. 



  9. En borger har ønsket, at Lokalrådet tager problemet med nedslidte/    
      skæmmende huse op til debat og søger en reaktion herpå. 
      Lokalrådet vedtog efter del drøftelser heraf, at man ikke umiddelbart    
      kunne flytte på problemet. Især privat ejendomsret er en alvorlig hindring    
      i den sammenhæng.  

10. Drøftelse af appen. Min landsby – er det noget vi skal arbejde for 
udbredelsen af i byen? Se udsendt bilag. 

En app, der kan dække fællesskabet i Hald. Det er først og fremmest en 
kalender, der kan benyttes af alle og man kan arbejde sammen med andre 
byer. .Den er gratis at bruge, men det koster at få den oprettet, og lokalrådet 
må regne  med at der også er administrative omkostninger. 
Det blev vedtaget at invitere ”Min landsby” ud og fortælle om det til næste 
møde. Kathrin tager kontakt. 

11. Punkter til og dato for næste møde 
      Tirsdag d.26/4 kl. 19.00 kage Jes. 

12. evt. 
      Juletræstænding blev foreslået flyttet til søndag før første Søndag i  
      advent og ingen havde indvendinger mod det 

Ref: Jes og Svend Erik 


