Tirsdag d. 11/12-2018 kl. 19.00
Dagsorden
1. Nyt omkring rundkørsel
2. Opfølgning på julefrokost
a. Jespers indlæg
b. Foreningssamarbejde, hvad kan vi gøre
3. Aktivitetszone – Orientering
4. Nyt fra Byforum
5. Hjemmeside – fanen foreninger/Erhverv
6. Dialogmøde – Skema vedlagt indkaldelsen til forslag for emner
7. Eventuelt
Fremmødte:
Pia Karlsen, Søren Hansen, Jan Hansen, Camilla Christensen, Michael Laursen og Jens Skovly.
Søren Hansen valgt som referent for mødet.
Referat for sidste lokalrådsmøde godkendt uden anmærkninger.
Pkt. 1.
Aftalen lavet ved mødet ved Netto, er blevet annulleret af udvalget.
Bent har haft talt med Bo Manderup, som undskylder for en hastig stillingtagen.
Man tilkendegiver at ville tage emnet op, samt at der er til udvalget er oplyst andet end det der er
aftalt.
Bent forfatter et læserbrev.
Jan tager en snak med borgmesteren da dette sagen ikke er kørt som han gav udtryk for ved
generalforsamlingen.
Søren snakker med John Pawlik, der sidder i udvalget.
Jan søger foretræde for udvalget i forbindelse med behandling af sagen.
Pkt. 2.A.
Egnhuset, hvordan man kan køre dette i forhold til interesseret parter for brug, dette værende skole,
foreninger og private fester.
D. 24. Januar er der stiftende generalforsamling til egnshuset. Det anbefales at der vælges en så
bred bestyrelse som overhovedet muligt i forhold tilforeninger, private og skole.
Der vil være hjælp at hente hos kommunen i form af alm. støtte til bestyrelsesarbejdet, evt. oplæring
i booking system.
Pkt. 2.B.
Der er 24 registreret foreninger i byen.
Der ønskes et bedre samarbejde mellem disse foreninger.
Fælles aktivitetsudvalg og arbejdsgrupper der er specifikke på et arrangement kunne være en
mulighed. Nye mennesker skal kunne bruge samme drejebog til en aktivitet som har kørt tidligere,
frem for at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang.

Der kunne afholdes en foreningsdag med alle foreninger. Dette til bedre inkludering foreningerne
imellem til afholdelse af forskellige arrangementer.
Pkt. 3.
Der har været afholdt møde på skolen. Her er der 4 forældre repræsentanter der er indsat i en
arbejdsgruppe. Dette er Mette Holm Hansen, Benjamin Larsen, Leif Rema, Thomas Hansen.
Der afholdes nyt møde d. 8. januar.
Bent søger midler.
Pkt. 4.
Michael og Jan har været til møde.
I 2019 , og kun her, forhøjes bidraget til lokalrådene fra 18.000,- til 36.000,-, det er overskydende
LUP midler der finansierer denne stigning i 2019.
Nærdemokrati modellen står til revurdering.
Der er Adm. Stormøde d. 22. januar i rådhusets kantine.
Tilmelding senest d. 16. januar.
Emner til stormødet seneste d. 18 december.
Pkt. 5.
Der kunne være mulighed for at få en historie og link til firma/forenings hjemmeside på lokalrådets
hjemmeside.
Pkt. 6.
Jan gennemgår spørgsmålene.
Jan fremsender spørgsmålene på mail.
Forslag til andre spørgsmål fremsendes til Jan.
Pkt. 7.
D. 6.. Januar er der aktivitetsdag på kløverstierne. Naturvejleder har bedt om svar på om hun skal
komme eller ej.
Pia beder Henrik om en opdatering på hvorvidt naturvejlederen skal komme eller ej.
Der blev foreslået en gratis app til byen som vejviser til historiske bygninger, hvor der i app'en ville
være en historie om bygningerne.

