Referat Lokalrådsmøde 04.06.2019
1. Indkaldelse af Dialogudvalg i forbindelse med nedlæggelse af lokalråd
a. Hvornår
b. Formulering
c. Skal vi afholde det selv, eller invitere Bårse-Beldringe og Kalvehave og omegn, som vi deler
dialogudvalg med.
Dialogmøde blev diskuteret.
Vi indkalder Bårse-Beldringe og Kalvehave – Omegn lokalråd, som vi deler dialogudvalg med.
Vi spørger Bent Majgaard om han vil forfatte en indkaldelse til politikerne til dialogmøde snarest.
Jan Hansen skriver til de 2 andre lokalråd om de ønsker at deltage i et fælles møde.

2. Ny Dato for oliering af madpakkehus på Lerbjerg
Oliering af madpakkehus på Lerbjerg, vi forsøger med den 15/6 kl. 10, vi ser dog lige vejret an.
3. Græsplænevagt over sommeren
Michael og Lasse er på, vi hører om Pia og Poul Erik vil deltage.
4. Orientering omkring Aktivitetszone
Jan Hansen orienterede om aktivitetszonen, der er kommet et endeligt tilbud på bordet, og udvalget
har møde med leverandøren, det forventes at der takkes ja til tilbuddet, samlet pris ca. kr. 200.000, så
kommer det løse som faldunderlag og vægge i huset, som vi selv står for, men det forventes at det hele
kan holdes inden for budget, således at der ikke skal hentes sponser penge lokalt.
5. Nyt omkring affaldsordning
Amanda fra kommunen teknik og Miljø, har sendt mail til FDF, at hun ikke kan give FDF tømning af
deres container.

Lokalrådet blev enige om at vi meddeler Amanda, at vi ikke vil lægge FDF til byrde, så hun må finde en
anden løsning for afhentning af affald fra rastepladserne.
6. Eventuelt
a. Sct. Hans fest
Jan tager en snak med det gamle udvalg, FDF, Dennis Larsen, Karin, Poul Erik og Michael
Indkalder til møde tirsdag d. 11/6
Lokalrådet støtter som tidligere med kr. 3000,Overskud går til FDF.
b. Jan skriver til kommunen vedr. afspærring eller mangel på samme på Svingkærvej.
c. Jan rykker vedr. tur med administrationen omkring Ugledigevej, Netto og det Skæve kryds,
samt Ørslevvej fra Fakta til Netto
d. Jens Skovly orienterede om at der har været møde omkring skovning af træer ved Plantagevej
og Kristiansmindevej, der er referat på ”Bindeleddet” hjemmeside

