Referat af lokalrådsmødet d. 3. februar 2016.
Til stede: Leif, Nanna, Annette, Michael Sl., Lisbeth, John V., Sigvardt og Gerd.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11/1. Der har desværre været en fejl i datoen for
borgermødet i Højelse, mødet er afholdt d. 18. januar. Med en rettelse af denne fejl blev referatet
godkendt.

2. Opfølgning fra de sidste møder:
a. Separering af kloakker i området. Kommunen har nu sendt brev ud om kotedybde for de
nye skelbrønde og betydningen af brøndenes kotedybde i forhold til udgifterne for
matrikelejerne, når tilslutningen skal etableres. Det er tilsyneladende ikke alle, der har fået
dette brev. Imidlertid viser alle opringningerne til Leif, at mange er blevet opmærksomme
på problemet ad andre veje.
Arbejdet med den nye spildevandsledning og de nye skelbrønde er muligt velforberedt,
men informationen om arbejdets forløb rent geografisk, herunder betydningen for
trafikken, er under al kritik.
Der har også været uacceptabelt mange skader. Alle rabatter og grønne arealer er kørt op,
cykelstien er uegnet til cykling pga. ujævnheder og sten, og vejene er ligeledes i elendig
forfatning med huller og ujævnheder. Vi må forvente, at der for kommunen bliver en større
opgave med at retablere arealerne. Foreningen tager kontakt til kommunen herom.
b. Trafikdæmpende foranstaltninger. Trods mange forsøg er det ikke lykkedes for John at få
kontakt og oplysning om planerne.
c. Fuglsangstien. Leif har rykket kommunen, idet det nu er over et halvt år siden, at marken
blev høstet og den nye afgrøde er hverken er harvet eller tromlet siden.

3. Til orientering:
a. Landdistriktspolitikken. Leif har lavet et udkast til indlæg/læserbrev efter omtale af
Venstres ændringsforslag i Lørdagsavisen d. 28. januar. Ændringer til udkastet skal være
Leif i hænde før mandag den 8. febr.
b. Borgermødet i Højelse d. 18. januar. Leif, Nanna og Michael orienterede om mødet.

4. Til drøftelse:
a. Årshjul/aktivitetskalender. Punktet tages op på næste lokalrådsmøde, hvor
årshjulsudkastet sendes med som bilag til dagsordenen.
b. Generalforsamling d. 31. marts. Planlægning.
Vi søger muligt interesserede kandidater til lokalrådet.
Generalforsamlingens indkaldelse og dagsorden skal være ude senest 14 dage før. Vi har
mulighed for at annoncere dato, tidspunkt og dagsorden på hjemmesiden og på lokale

opslag (kirken, forsamlingshuset, busstoppestederne, idrætsforeningen og……samt på
facebook).
Vi søger indenfor den næste uge at finde en god efterfølgende aktivitet.
En idé kunne også være, at vi i stedet for et arrangement efter generalforsamlingen kunne
have arrangementet før. Her kunne vi f eks invitere til en drøftelse af kloakker og trafik. Vi
kunne her evt. invitere nogle repræsentanter fra kommunen/ KLARforsyning til at fortælle
om det igangværende arbejde med kloakkerne.

5. Nye initiativer, ideer og inspiration:
a. Fællesspisning 24. februar – arrangeret af byens/områdets børn. Nanna er ansvarlig for
fællesspisningen den 24. februar, hvor børn fra området vil kokkerere til alles fornøjelse.
b. Agenda 21-midler til grøn omstilling, er der lavet besøgsaftale med Det Grønne Hus? Vi
(Nanna, Annette og Gerd) mødes d. 15/2 kl 14 med Henrik fra Det Grønne Hus, som vi
måske vil bede om at komme med et indlæg efter generalforsamlingen.

6. Evt.
Uge 41, formentlig den 12 eller den 13. oktober vil menighedsrådet gerne lave en fællesaktivitet
sammen med Landsbyforeningen i anledning af Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag. Leif melder
tilbage, at det vil vi gerne være med til.
Den 8. december er der julekoncert og vi søger derfor at lægge fællesspisningen der.

Næste møde er d. 3/3.

