
Referat af Lokalrådsmødet den 26. april 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Anna Marie, Lisbeth, Jens, John, Per, Dines, Lone, Kathrin, Lizzie, Jane, 
Jess

Afbud: Erik, Ellen, Britta, Hasse, Nick, Kristina, Karin, Peter

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:

Menighedsrådet: Anna Marie: OL-Chefen Søren Simonsen kommer i seniorcafeen fredag 
den 6.5. og fortæller. Sct. Hans er klaret af de sædvanlige. Torben Brink er båltaler og Per og
Jens klarer bålet. Lokalrådets telte bruges. Græsklip bestilles hos Randers Spildevand 3 uger
før af Anna Marie. 17.5. kl. 19.30 er der koncert i Hald Kirke med Zenobia. 8.5. indsættes 
Torben Brink i Gjerlev Kirke. Grundlovsmøde er aflyst p.g.a. Pinse. Ukrainedag på lørdag 
den 30.4. i Havndal. Lørdag den 23.4. var der 250 mennesker i Gjerlev gymnastiksal til 
Popsi og Krelle.

Jens: Vandværket har fået ny kasserer. PBS er muligt.

Jess: Mangler børnebøger og DVD i bogskabet.

Lizzie: Møde i går ang. placering af de 52 fugle. 15 er på Samsø. Nogle repareres og lakkes.

Per: Udvalg har haft møde ang. toiletter, lys, vand og kloak. Formanden for 
Landdistriktsudvalget Anne Hjortshøj er kontaktet og arrangerer et møde med hende og 
Nick. Vand evt. fra skolens drivhus og evt. toiletvogn. 

Jens: Grønne mænd slår græs i morgen for 1. gang. Møde kl. 8.30 med Tommy Troelsen, 
mændene er ikke færdige. Bordbænkesæt fra madpakkehuset flyttes ud og sættes ikke ind 
igen. Evt. plader på bordene. Folk færdes på skrænterne. Evt. hegn.

4. Katrin klarede selv oplæg fra Min Landsby, da hun syntes at køreturen var for lang for 
Heinus Smed Sørensen. Appen er gratis at bruge, men det koster kr.  200 pr. måned for 
under 2.000 indbyggere og 10 foreningslogin. Merpris pr. forening kr. 25. Der er et 
infohæfte på hjemmesiden. Helst kun 1 administrator pr. by. Vi blev anbefalet at prøve at 
bruge den og så snakke videre næste gang.

5. Konkrete opgaver i byen. Øster Tørslev bruger Facebook. Svend Erik foreslår 
arbejdsweekend 2 x årligt forår og efterår. Jens ønsker faste aftaler til bede og kanter på 
pladsen. Forsamlingshuset burde måske selv arrangere deres vedligeholdelse af arealerne 
udendørs. Kan evt. låne traktor og harve. Lone foreslår, at Svend Erik laver facebook opslag 
og hjælper gerne med teksten. Kan måske efterlyse nye grønne mænd til Sct. Hans festen.

6. Tour de Loppemarked i Hald. God ide Jess arbejder videre. Dato 17.9.
Kathrin foreslår byfest.

7. Pakkeboks i Hald. Jess spørger Postnord.



8. Elrodage. Ingen tovholder = ingen fest.

9. Røgfri fælled. Ja. Anna Marie ringer til Sigrid, Randers Kommune og bestiller skilte med 
undertekst.

10. Punkter til næste møde:
Erfaring med app
Loppemarked

Næste møde tirsdag den 14. juni kl. 19.00

Kagemand: Jane

Tidsforbrug: 3 t.

Referent: Lisbeth


