Lokalrådsmøde den 11. Januar 2018
Deltagere: Gerd, Leif, John, Linda, Mie, Nanna, Erik, Lisbeth og Annette.
Afbud fra Christine
1)

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.
2)

Godkendelse af referat fra mødet 6. december 2017.

Referatet blev godkendt.
3)

Ny hjemmeside/portal. Hvordan opretholder vi momentum/ v Christine og Erik

Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi er opsøgende og i højere grad tager ansvar for, at der
hele tiden er nyt på portalen. Det er også nødvendigt at have en vedholdende kontakt til de
foreninger, der har tilsluttet sig. Erik tager kontakt.
Der var enighed om, at vi alle inden næste møde hver sørger for at der kommer noget på portalen.
Lisbeth er i gang med at forberede et nyhedsbrev her i januar. Vi må imidlertid afvente, at Christine
får mulighed for at arbejde videre med den skabelon, der skal bruges.
4)

Fibernetprojektet på skinner ??, v. Christine

Christine har påny rykket Fibia for en bekræftelsen på, at alle de ejendomme, der har tilmeldt sig
projektet, er kommet med.
5)

Mobildækning, hvad nu?

Hverken forvaltning eller udvalg er vendt tilbage på vores seneste henvendelse om problemet.
Teknik og miljøudvalgets beslutning på deres møde den 7. december er gengivet således i
referatet:
"Beslutning
Landsbyforum og andre relevante parter indbydes til møde med mobilselskaberne og
kommunen om mulighederne for forbedring af mobildækningen."

Det er ikke tilfredsstillende.
Der skal være møde i Landsbyforum inden længe, da mødet i går blev udsat. Leif beder om at få
det med på dagsordenen.
Det skal bemærkes, at Poul Erik venligt ringede og orienterede om, hvad der var sket. Også
nyvalgte politikere har taget kontakt om såvel dette som postnummerproblematikken.
Annette rykker forvaltningen for et svar på vores henvendelse.
6)

Ansøgning til Landsbypuljen, hvad nu?

Leif bemærkede, at de nye udvalg skal op at stå, og Landsbyforums nye medlemmer skal finde
deres ben. Vi afventer.

7)

Arbejdet med vores Facebookside, Noget vi mangler, problemer, der skal løses?

Mie har justeret retningslinierne og har haft kontakt til de andre administratorer herom.
8)

Landsbycyklen, forårs-/feriearrangement(-er), Annette og ?

Annette beder Michael om at lave en slider om, at cyklen kan lånes af alle med en tekst, der ligner
det, der ligger i forvejen og med en opfordring til at stå for et fællesarrangement med cyklen.
9)

Generalforsamlingen, hvornår og hvor?

Torsdag den 22. marts kl. 19 blev valgt som tidspunkt. John kontakter forsamlingshuset.
Leif genopstiller ikke, men udfører gerne opgaver. Erik hører nogle af Slimmingefolkene, om der
kan være interesse for Lokalrådet.
10)

Kriminalpræventivt foredrag, tryghedsvandring og/eller "Nabohjælp" påny? v/Linda

Linda har talt med Helle Ziersen om at lave det til en del af et arrangement. Der var enighed om at
prøve med generalforsamlingen.
11)

Børneattester, hvordan kommer vi i gang?

Annette og John stikker hovederne sammen. Der vil komme en henvendelse fra politiet, der vil
ha´en samtykkeerklæring.
12)

Evt.

Leif opfordrede til, at vi beder teknisk forvaltning om et møde vedrørende vedligeholdelsen af
anlægget, særligt det problem, der nu er opstået, med vand i anlægget, og at der tilsyneladende er
en sammenhæng med den nye kloakering.
Andre bemærkede, at mødet bør udvides med en byvandring, hvor vi kan påpege den manglende
vedligeholdelse af veje, grøfter, hække, osv. Nanna overlader gerne sin korrespondance med
Hardington i forvaltningen om diverse problemer i den kategori.
Leif og John udfærdiger en henvendelse til forvaltningen.
Gerd bemærkede, at det på generalforsamlingen blev besluttet, at regnskabet for
fællesspisningerne skal indarbejdes i foreningens regnskab. Der er indbetalt kontingent i år med
7.200. Der er en lille kontantbeholdning. Alt i alt har vi nu opbygget en lille formue, så der er råd til
diverse aktiviteter.
Gerd forslog at fremtidigt kontingent bliver enkeltmedlemskab100 kr., husstande uanset størrelse
150kr., alt afhængig af hvad resultatet bliver af vores henvendelse til kultur og idrætsudvalget.
Nanna forslog at vi inviterer nogle af de nye byrødder, der har vist interesse for vores område til et
af vores møder. Der var enighed om at tage det som et punkt til næste møde.
Stor succes med juletræ i Slimminge.evaluering af begge sker næste gang
Den 22. Februar er der fællesspisning med børnekokke og der vil være brug for hjælpere.

Annette Goldschmidt, sekretær

