
Referat af Lokalrådsmøde de 14. juni 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset

Fremmødte: Svend Erik, Jane, Lizzie, Jes, John, Erik, Per, Jens, Lisbeth, Anna Marie

Afbud: Britta, Dines, Lene, Nick

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser

Forsamlingshuset ingen fremmødte.

Vandværket ingen fremmødte.

Anne Marie: Kirken: Friluftsgudstjeneste i Gjerlev i søndags med 60 personer.
Hans David Hindsholm Matras er på barsel.
Lone Nyeng er sygemeldt.
Torben Brink klarer det hele incl. begravelser for Tvede og Mellerup.

Jes: Der er god omsætning i bogskabet.

Anna Marie: Sigrid Lynæs fra kommunen har sørget for skilt med røgfri legeplads.
Opsat af Erik Bindesbøll. Anna Marie, Per og Jens har bestemt hvor.

Per: Erik Bindesbøll mener, at den store gynge er blevet rettet. John har set Park og 
Landskab på pladsen. Den lodrette væg er ikke blevet lavet (sag mellem Erik Bindesbøll og 
Kompan. Lokalrådet vil gerne have besked, inden de kommer. Taget på madpakkehuset er 
utæt. Svend Erik tager kontakt til Kompan.

Jens: Kommunen har ikke sørget for græs på Spentrupvej og der er heller ikke pænt ved 
flagstangen på Hald Møllevej. Jens tager kontakt til Tommy Troelsen. Pladsen bliver brugt 
som toilet. Jens har fjernet efterladenskaber. Bordbænksæt er vredet rundt. John Kni 
reparerer. Der bliver også brækket grene af.

Per: Der sidder voksne på gravemaskinen (måske skilt 4 – 12 år) på og der er børn i frisbee-
kurvene.

Jes: Pakkeboks. Der skal først findes et egnet sted der skal godkendes af Postnord inden vi 
kan komme videre. Tages op som punkt til næste møde.

4. Erfaring med brug af App Min Landsby. Foreningerne skal lægge ting ind. Mangler . 
webmaster. Stilles i bero. Er for dyrt.

5. Fugleparade: 48 fugle er opstillet af 2 hold. 2 er på Kirkegården. 4 mangler placering, de 
skal repareres og mangler pløkker. John Kni laver pløkker. Fugleplacering er på Hald og 
Omegns hjemmeside. Kort  kommer.

6. Nyt fra udvalget vedr. toilet, vand og lys på Aktivitetspladsen. Møde er holdt med Nick og 
Anne fra Landdistriktsudvalget. Der er behov for toilet med rengøring. Hald skal have 
samme vilkår som andre steder i kommunen. Nick laver oplæg til kommunen. Der skal 



skaffes politisk flertal. Venstre går ind for projektet. Claus Berggreen har set pladsen 
sammen med Per. Skulle have været på byrådsmødet den 13.6. Det kom det ikke. Venstre 
siger at betingelsen for at Hald skal have toilet er, at alle andre pladser af samme størrelse 
også får det. Claus Berggreen siger, at vand, kloak og el ikke kan tages fra skolen. Udvalget 
går ind for, at kommunen sørger for, at vi får toilet. Udvalg afventer resultat.

7. Sct. Hans: Anna Marie har snakket med Randers Spildevand. Græsset er slået i dag. Skilte er
opsat i byen. Torben Brink er båltaler. Anna Marie kommer med sange. Jeanett laver heksen.
Per og Jens laver bål. Telt stilles op af Peter, Heine og Lizzie. Ellen sørger for pølser og 
grill. Forsamlingshuset sørger for ting, de kan sælge. 2 bålfade medbringes. Anna Marie 
sørger for kaffe. Erik klarer højttalersæt.

8. Tour de Loppemarked i Hald: Heine og Jes sælger pølser, øl, sodavand, kaffe og kage på 
pladsen og overskud deles mellem Lokalråd og Forsamlingshus. Forsamlingshuset låner de 
gamle borde ud til kræmmerne på Trekanten. Løbesedler uddeles i juli. Skilte opsættes i 
brugser og købmænd. Jes havde oplæg til løbeseddel med.

9. De praktiske opgaver i Hald – hvordan kommer vi videre.
Svend Eriks Facebook opslag gav ikke noget. Forslag: arbejdsweekender med bestikkelse i 
form af kaffe, the, vand, øl. Spørge ud: hvem vil passe f.eks. Prikke til folk om en bestemt 
ting. Bruge skiltene til opråb. Lokke med gratis smørrebrød. Velkomstfolderen kunne måske
bruges til at få kontakt med folk.
Vi har for få Grønne Mænd og ingen sponsorer. Hvem passer tingene om 5 – 10 år.
Per vil nævne arbejdsopgaverne i Hald til Sct. Hans bålet og invitere til morgenkaffe lørdag 
den 13.8. kl. 10.00.

10. Punkter til og dato for næste møde.
Svend Erik: Halds udviklingsplan. Skal vi kigge på den? Kan findes på hjemmesiden.
Per har nævnt for Anne og Nick, at Kondrups Vænge har 8 byggegrunde med kloak og vand.

11. Byporte: Træerne skyder ved stammerne. Per kigger på det. Listerne er også løse.

Næste møde: Onsdag den 7.9.2022 kl. 19.00.

Kagemand: Karen

Tidsforbrug: 3 1/2 t

Referent: Lisbeth

    


