
Referat af Lokalrådsmødet den 2. november 2022 i Menighedshuset.

Fremmødte: Svend Erik, Jens, Dines, Hasse, Lisbeth, John, Erik, Jes og Lizzy.
Britta, Anna Marie og Per kom senere.

Afbud: Jane og Lone.

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:

Jens: Opslagstavler på Fælleden er smadret i glasset. Størrelse undersøges. Skal skilles ad og
det er svært. Jens og John tager sig af det. Per kan skaffe nye glas. Skruemaskine knurrer i 
gear nr. 2 er lavet på garantien. 

Svend Erik: tag på madpakkehuset i stilstand. Fejl fra Kompans side. Ingen regning. Svend 
Erik rykker.

Jes: bogskabet mangler DVD´er. Mener, at der fjernes mange pr. mand. Disc-golf: hul 6 og 
rød 4 flyttet ifølge aftale med klager. Ser hvad der sker.

4. Evaluering af Loppemarkedet.

Jes har fået tilbagemeldinger om 1 – 2 timer længere åbningstider og at nogle gerne ville 
have haft deres stand på Fælleden.
Ingen præmier for besøg hos alle standene. Bedre reklamer i aviserne evt. 
pressemeddelelser. Evt. Elro-dage penge til næste år. Facebook og Markedspladser var der 
opslag på. 34 tilmeldte stande. Folk var sene til at melde til, derfor ingen pølsesalg. Store 
afstande, måske skilte ved vejene. Lizzy siger at der er overskud af kage, det tager hun med 
til næste møde. Måske bedre med kaffe i nærheden af forsamlingshuset, der er der også et 
toilet.

5. Status på toiletbygning:

Nick Zimmermann er kommet i Folketinget og Anne Hjortshøj er sygemeldt. Måske tage en 
snak med Mogens Nyholm. 
Byggeri og drift skal udføres af Randers Kommune. Ejendomsservice kræver 
vintervedligeholdelse. Pladsen skal være åben hele året. Løsning på varme strøm og 
rengøring: kontakt til Kommunen.

6. Status på ansøgning om fortov:

Hasse har intet hørt. Måske fornyet henvendelse så det kan komme på liste til Byrådet.

7. Grejbanken – fordeling af forpligtelser:

Jens fremviste liste over, hvad han har købt. Svend Erik: foreningen skal kunne låne ting. 
Højttaleranlæg opbevares i Menighedshuset, hvis det er ok med dem. Erik afleverer det.

8. Forslag om nedlæggelse af bålstedet på Fælleden:



Per, Jens og John synes at arbejdet med det er for stort og mener, at det kun bruges til pjat.
Svend Erik har set det i brug flere gange og foreslår at vi ser tiden an et år.

9. Juletræsarrangement – en borger på Tvedevej har tilbudt at lægge hus til et arrangement.

Trine og Preben inviterer til julemarked lørdag den 3. december kl. 10 – 16. Der er opslag på
Facebook.
Juletræ hentes af Jens og Per hos Henrik Drachmann og tændes lørdag den 26.11. kl. 15.30. 
Der er sang som vi plejer. Britta siger, at hun gerne vil have nogen til at refundere strømmen 
til julekæderne, så det ikke altid belaster Forsamlingshuset. Lokalrådet refunderer strømmen 
i år.

10. Gassituationen – ved vi noget om hvilke planer Randers Kommune har med Hald. Har vi 
selv nogen udspil?

Svend Erik og Jens har været til salgsmøde i Spentrup ang. fjernvarmeanlæg. Der er 
mulighed for at grave 5,5 km kabel ned mellem Spentrup og Hald mod betaling af 
transmissionsbidrag på kr. 2.500 årligt. Målsætningen er 70% af mulige. Etableringstid ca. 3 
år. Tilslutningsbidrag kr. 50.000. Årlig drift og forbrug skønnes at være kr. 14.000 – 16.000
for en bolig på 130 m2. 

Jens og Svend Erik vil sørge for at udarbejde folder om det og sørge for hustandsomdeling.

11. Planlægning af arbejdslørdag, især hvad angår Fælleden:

Dato for arbejdsdag på Fælleden onsdag den 9.11.

Fuglene fjernes af Lizzy og Jes evt. Peter.

12. Drøftelse af ny udviklingsplan for Hald – skal der planlægges borgermøde i jan/feb?

Udsættes til næste gang. Læs den gamle siger Svend Erik.

13. Punkter til og dato for næste møde:

Udviklingsplan

Velkommen til nye beboere

Hvis det bliver nødvendigt at indkalde til varmemøde gør vi det.

Næste møde tirsdag den 10.01.2023 kl. 19.00.

Kagemand: Lizzy

Tidsforbrug 3 1/2 t

Referent: Lisbeth


