
Referat af Lokalrådsmøde den 7. september 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset

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

Afbud: Nick, Britta, Hasse, Ellen, Lone

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:

Svend Erik for Ellen: Forsamlingshuset laver fællesspisning 12.10. og 01.12. 
Gymnastikforeningen er startet i denne uge mandag og torsdag. Der var 34 i mandags. 

Lizzy: Grejbankliste lavet. Delt i 3: Forsamlingshuset, Laden og ting øremærket til 
Fugleparaden f.eks. pløkker. Liste sendes ud til alle medlemmer af Lokalrådet. Jens har 
lavet liste over, hvad han har indkøbt. Lizzy og Jens arbejder sammen om listerne og står for
udlån.

Anna Marie: fredag var der seniorcafe i Menighedshuset. Forfatter og foredragsholder Ole 
Juul holdt foredrag om ”Løgneren”. Der var 35. Torsdag den 8. september kl. 19.00 er der 
foredrag af sygeplejerske og missionær Rikke Vestergård fra Mission Afrika i 
Kirkecentret i Gjerlev.

Per: træerne på Aktivitetspladsen har larveangreb. De er behandlet. Muldvarpe fanges. Per 
har vandet træerne. Stopper med det nu.

Jens: 2 rm træ solgt for kr. 800. De Grønne Mænds kasse giver nok underskud på ca. kr. 
1.000 i år. Har stadig penge når året er omme.

4. Tour de Hald.

32 tilmeldte. Løbesedler er uddelt og sedler til omkringliggende butikker, madpakkehusets 
og bogskabets opslagstavle får også. Der er købt kage og kaffe. Forsamlingshuset låner 
kander ud. Forsamlingshuset sælger øl og vand. Netavisen og Randersidag kontaktes. 
Lisbeth sender mail med papirer rundt. Ellen sørger for plakater til tavlerne ved vejen.

5. Discgolfkurvene: 

En nabo til pladsen deltager i mødet. Han er blevet generet af disc´s på sin bolig, selv om 
der er flyttet kurve og T-steder tidligere. Han har fået en disc på et vindue fra kurv 4. Måske 
kommer der også nogle disc fra kurv 6. De er på taget og i haven og nogen henter dem. Han 
oplyser ikke klart, hvor ofte det sker.
Jes og Bo, der spiller på banen har tidligere på dagen talt med naboen og Svend Erik og Jane
ang. løsningsforslag.
Efter en længere diskussion om årsagerne og forskellige løsningsmuligheder blev 
konklusionen, at vi lukker sagen med at vedtage at følge den anvisning, der er foreslået ved 
mødet mellem naboen, Jes, Jane og Svend Erik: T-stedet til kurv 6 flyttes ca. 6 m mod øst, 
nærmere hækken, så kastevinklen ændres. Det røde T-sted til kurv 4 fjernes eller flyttes ud 
til grøftekanten mod Spentrupvej, så kastevinklen også her ændres væk fra hækken mod 
naboen.



6. Reparation af tag på madpakkehuset.

Det har regnet ind. Gitte fra Kompan har fået billeder af skaden. Marianne fra Kompan 
sender tilbage, at taget vil koste kr. 44.000 at reparere. Svend Erik spurgte om de havde 
været på Salbakken. Ved et møde på pladsen med Nikolaj fra Kompan påtager han sig 
reparationsskaden. Han kunne godt se, at der havde været fugt derinde. 

7. Opfølgning på mødet omkring arbejdskraft i madpakkehuset.

Per: positivt møde. Afløser har meldt sig. Nogen meldte sig til arbejdsdag i oktober – 
november. Græskanterne går ind i stierne. Svend Erik har fået liste på folk, der gerne vil 
hjælpe. John vil gerne passe mindestenen på skolen. Forsøg med gasbrænder på kanterne. 
Træerne trænger også til at blive holdt rene.

8. Indkaldelse til arbejdsweekend i forhold til pladsen og evt. andre steder.

Ikke fastlagt endnu.  Bliver nok engang i oktober.

9. Skal der etableres pakkeboks i Hald – og i givet fald hvor?

Gode ideer modtages. Tages af.

10. Ny udviklingsplan for Hald?

Udviklingsplan for 2017: Fortove mangler. Hasse er i gang. Hvis ny plan – indkalde til 
borgermøde. Vi har fået mange nye borgere. Punkt til næste gang. 

Ang. toiletbygning på Fælleden. Svend Erik har skrevet til Nick. Lars Søgård er konstitueret 
formand under Annes sygdom. Punkt til næste møde. Landdistriktskonference lørdag den 
8.10. i Spentrup.

11. Ingen markering af den nye cykelsti, - Har nogen en ide og arbejdskraft hertil?

Lizzie: Kan vi ikke fejre et-årsdagen med Elro-midler.

12. Punkter til næste møde – fastsættelse af dato.

Status på toiletbygning
Udviklingsplan
Status på fortove
Evaluering af loppemarked

1.11.2022 kl. 19.00.  

Kagemand: Karen

Tidsforbrug 3 t

Referent: Lisbeth 


