Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 2. april 2019
Afholdt i lokalrådets lokale ved skolen
Fremmødte: Søren Hansen, Bent Maigaard, Camilla Christensen (referent), Jens Skovly og Michael
Laursen
Fraværende: Jan Hansen, Lasse Jørgensen, Pia Karlsen, Jesper Hansen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Referat af 5. marts 2019 godkendt
2. Forespørgelse fra grundejerforening, omkring nedskæring af træer.
Grundejerforeningen Bindeleddet har rettet henvendelse til Jens, da de parceller der ligger
op ad 100-meterskoven oplever træer i en tilstand, hvorpå de er til fare for at vælte i storm
og regn. For at mindske en eventuelt skade (både af menneskelig og materiel karakter) ,
ønskes de beskåret/fældet
Lokalrådet opfordrer Grundejerforening, til at rette henvendelse til kommunen omkring
problematikken, da det er kommunens areal. Navn og telefonnummer på kontakt i
kommunen videregives til Grundejerforeningen.
3. Møde i arbejdsgruppen for Aktivitetszonen på skolen 8/4-2019 kl. 16.30
Mødet er aflyst – Der opfordres til, at Jan og Nastasia sammen finder en dag i ugen efter
Påske og holder fast i denne trods eventuelle afbud. (I en gruppe på mange mennesker – er
det svært, at finde en dato hvor alle kan.) Projektet skal i gang nu og ikke flere udsættelser.
Bent blev anerkendt for, at have fået tilsagn fra Mærsk fonden på 75.000 kr. til projektet.
4. Eventuelt
Rundkørsel – Kommunen er d.d. gået i gang med at fjerne beplantningen.
Møde i Landsbyforum 10. april kl. 18.00 – ingen repræsentanter fundet på mødet.
Eventuelle fraværende må gerne se om de kan deltage og vende tilbage for tilmelding.
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Trafikplanlægningsmøde 11. april kl. 16.00-18.00 – ingen repræsentanter fundet på mødet.
Eventuelle fraværende må gerne se om de kan deltage og vende tilbage for tilmelding.
Ved sidste møde blev det aftalt at Jan, kontakter en borger i Ørslev, Søren, som måske
kunne være interesseret i at komme i Lokalrådet, som suppleant. Ingen har status på dette
og tages op til næste møde.

Næste lokalrådsmøde er tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19-21 i lokalrådslokalet ved skolen.
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