
Referat af Lokalrådsmøde 16. februar 2022 

Til stede var Nanna, Gerd, Anja og Annette. Der var afbud fra de øvrige Lokalrådsmedlemmer 

 

Gerd oplyste, at kommunen nu tilsyneladende har ændret praksis i overensstemmelse med, hvad vi blev 
lovet til valgmødet. I al fald kan man nu udfylde en formular til ansøgning om lokalelån. Der var enighed 
om, at vi allerede nu begynder at udfylde skemaet. 

Vedtægterne blev gennemgået og de er formentlig ok i forhold til det nye lokalelån, men det vil være 
praktisk at få slettet reglen i § 5. stk. 2 om, at der også skal være lokale opslag om generalforsamlingen. Der 
bør tilføjes budget som en del af, hvad der skal fremlægges og godkendes i § 5, stk. 1, pkt. 3. Yderligere var 
der enighed om at foreslå § 6, stk. 2 a og stk. 3 slettet. 

Anja sender til Michael en tekst til hjemmesiden om at komme med forslag til et indslag i forlængelse af 
generalforsamlingen, foredrag af en slags, fortælling, musik eller andet. Når det er lagt op, lægger Anja et 
link på facebook. 

Der var enighed om, at vi sender et brev til kommunen med vores bekymring over mastens placering og 
højde. 

Svar på henvendelsen fra en borger i Ll. Salby står Nanna for. 

Vi drøftede problemet med rekruttering til bestyrelserne i vores forskellige foreninger, men også 
medlemmer. Gennemsnitsalderen er relativt høj. Nanna fortalte, at hun nu ikke længere kender nogen af 
forældrene i børnehuset, der formentlig ikke ved noget om Landsbyforeningen eller vores arbejde, ej heller 
om det store arbejde vi lagde i bestræbelser på at sikre bevarelsen af Børnehuset. Nanna vil høre, om vi må 
komme og fortælle om foreningen.  

Igen i år kan man låne en forsker fra den 23 til den 29 april. På forskningens døgns hjemmeside kan vi se, 
om der er noget, der kunne være interessant til en fælles aften. 

Til vores arbejde med gamle stiforbindelser kan der måske være hjælp at hente hos Spor. Se deres 
hjemmeside om hjælp med arbejdet og muligheden for økonomisk støtte. Annette tager kontakt til de 
tidligere interesserede og til Erik, som Nanna ved har lavet mange egne optegnelser.  

Næste møde er tirsdag den 15. marts kl 19.00 på skolen eller hos Anja.  

Annette Goldschmidt, sekretær 

  


