
Referat af Lokalrådsmødet den 10. januar 2023 kl. 19.00 i Menighedsghuset.

Fremmødte: Jane, Svend Erik, Anna Marie, Jens, Lene, Lisbeth, Per, Erik, Dines, Hasse, Lizzy, Jes

Afbud: Lone, Britta

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Endelig dagsorden blev fastsat.

3. Meddelelser:

Lene: Forsamlingshuset: der var møde søndag den 8.1.
Fællesspisning den 25.1. Der startes tidligere, så børnene kan være med.
Fastelavn den 19.2.
Aktivitetsdage.
Der er mange udlejninger.
Randers Teater kommer den 8.3.
Vinsmagning/Glud Vin med tapas den 31.3.
Per: Hvad med at søge midler hos staten p.g.a. Corona og stigende energipriser?
Kommunen giver kr. 10.000 om året.

Anna Marie: Menighedsrådet: Ny graver ansat. God start. Medhjælper fra Kærby hjælper i 
Hald. God seniorcafe i fredags med sang og keltisk harpe. Finn er afløst af Janet og Nick af 
Irene Marsh. Torben Brink er sygemeldt i 3 mdr. og afløses af Hanne Hjørlund. Hans David 
er på barsel.

Lizzy: Gymnastikforeningen: Caroline er blevet leder af cross dance.

Jes: Bogskabet: Lene har børnebøger med.

Per: Toiletter: Claus Berggreen har foreslået toiletvogn. Lars Søgård afløser Anne Hjortshøj, 
måske kontakt til ham. Anna Marie foreslår, at Torben Hansen skal inviteres herud. Lene vil 
gerne lave et udkast til Teknik og Miljø. Jane mener at da vi ikke har fået nogen kommunal 
støtte må vand strøm, kloak og rengøring betales af Randers Kommune.

Jens: Per har fået mål til glas til tavlerne på Aktivitetspladsen.
Legepladsrapport er modtaget i december. Synet var 5 måneder inden. Tommy Schøler har 
fået bemærkning om det 5.12. Intet svar endnu. Erik Bindesbøll mente ikke at der var sedler 
på rutchebane og vippedyr. Jens har sendt dokumentation. Revner i paddehattene. De plejer 
ikke at være en del af pladsen. Gynge: faldunderlag ikke i orden. Svævebane: padderokke 
under. Vippe: højde på 115 cm.
Det gamle gelænder på Hald Møllevej er ikke fjernet. Det lovede kommunen for 2 år siden.

Jane: Fuglene er i vinteropbevaring.

4. Regnskab: Lizzy fremlagde regnskabet. Kommunen har bevilliget kr. 2.500 til drift.
Jens fremlagde regnskabet for De grønne Mænd. John Kni har doneret kr. 25 for hver solgt 
fugl.

5. Reparation af madpakkehuset. 
Svend Erik har fået brev fra Marianne fra Kompan. De har haft en tagdækker ude at se på 



taget, Han konstaterede at der ikke var noget fugt. Lokalrådet fik ikke besked inden han 
kom. Nikolai Roed havde ellers konstateret, at der havde været slagregn og at udvendig 
udhæng var fugtigt ved et tidligere besøg og at det skulle laves. Nikolai står med problemet, 
da det er ham der har rekvireret tagdækkeren. Lokalrådet er enige om, at vi ikke skal have 
nogen regning. Svend Erik tager kampen op mod Nikolai.

6. Fjernvarme. Der er 62 tilmeldinger lige nu. Randers Kommune hjælper ikke med udregning 
i boligerne. Styregruppe laves af Svend Erik og Jens. Regner med et uforpligtende møde i 
februar. Venter på tal fra Spentrup.

7. Ny udviklingsplan for Hald, - se den nugældende på hjemmesiden.

De fleste ting er kommet i hus. Mangler toilet, fortove, måske nye udstykniger, 
lavprisvarehus. Der er jord på Haldvej, der er beregnet til udstykning og 8 parceller på
Kondrups Vænge. Randers Kommune annoncerer aldrig med grunde i Hald.
Hvis ny plan skal laves, skal der holdes borgermøde eller der kan lægges noget ud på 
hjemmesiden, så folk kan melde sig. Svend Erik undersøger om man kan søge 
Landdistriktsudvalget om penge. Kunne måske lægge noget op på Facebook og henvise til 
hjemmesiden. Møde tidligst til efteråret. Arbejde med det der mangler i planen.

8. Modtagelsen af nye tilflyttere til Hald. Kan vi finde en procedure for det?

Ny folder skal laves. Gamle sendes ud med referat, så kan vi kigge på det til næste gang. 

9. Stien. Et læs ral købes, når Per kan køre.

10. Punkter til næste møde.

Folderen til de nye.

Udviklingsdplan. Ideer.

Toiletbygning.

Opfølgning på Kompans brev.

Elrodage 31.05.

Næste møde: onsdag den 22.03.2023 kl. 19.00.

Kagemand: Jes

Tidsforbrug 3 t

Referent: Lisbeth
 
 


