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Lokalrådsmøde 3/9-2019

1.

Godkendelse af referat 13/8-2019

2.

Interview af lokalråd omkring LUP
Datoer som forslag
17/9
24/9
1/10

3.

Aktivitetszone
Orientering
Høstfest 17/9
Overdragelse af aktivitetszonen til skolen

4.

Svingkærvej / Stien

Jan skal rykke for dato for møde vedr. pladsen
efter forsamlingshus bliver nedrevet.
Affald – Michael Lauersen har talt med en fra
renovationsbilen. De tager affaldet ved FDF
fredag morgen, dette er uofficielt, men vi tager
imod løsningen så længe det virker.
Herefter blev referatet godkendt
Vi vil forslå tirsdag d. 17/9 kl. 19 (efter høstfest
på skolen)

Jan og Bent gav en orientering omkring status
på projekt ”Aktivitetszone”.
De skrider godt frem, og alle pengene bliver
brugt og lidt til.
Der er ønsket en trappe ved den nye rutsche
bane, Bent taler med REMA 1000, som
tidligere har ytret at de gerne vil give et
tilskud, ellers betaler lokalrådet for trappen +
Reparation af tag på en af de gamle hytter
(Tagpap).
Jan holder en kort tale, hvor lokalrådet
overdrager legepladsen til skolen, mod den
stadig er offentlig tilgængelig.
Aftalte at der ikke laves papir på
overdragelsen.
Jan kontakter Nastasia og tilmelder lokalrådet
arrangementet d. 17/9
Jan har talt med Amanda ved Vej & Park, som
siger at der er bestilt bom, som bliver
nedstøbt, således at de ikke kan flyttes.

5.

Diverse

Jan skal rykke for tur med administrationen
omkring Netto, Ugledigevej, og Ørslevvej.
Vi indkalder Dialogudvalg til møde omkring
Nærdemokratimodel, vi foreslår d. 18/9
Michael og Bent tager til åbent kontor ved Vej
& Park på Mønsvej og prøver at få en snak
med Cheffen 6/9
Michael har fremsat ønske om at vi fra
lokalrådet mindes 75 års dagen for flystyrtet i
Kohaven hvor en stor del af familien
Pommergaard blev dræbt da flyet ramte deres
gård.
Michael og Søren arbejder på sagen

