Referat af møde i Lokalrådet den 26. april 2017.
Mødt var John, Leif, Erik, Linda, Nanna, Christine og Annette. Afbud fra Gerd, Lisbeth og Mie.

1) Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2017.
Referatet afventer godkendelse fra de ikke tilstedeværende. John sender det ud til alle i Lokalrådet
med de tilføjelser, der manglede i udkastet, mhp. godkendelse næste gang.
3) Konstituering af den nye bestyrelse.
Konstitueringen drøftedes.
John og Leif påtog sig at fortsætte på posterne som henholdsvis formand og næstformand, under
forudsætning af, at andre sikrer udarbejdelse af udkast til dagsorden og bookning af
mødelokale. Disse opgaver kan evt. henlægges til sekretæren, alt efter hvorledes de øvrige
opgaver kan fordeles.
Referatet søges godkendt, inden vi forlader møderne, ligesom der udarbejdes udkast til næste
mødes dagsorden. Lokalrådets medlemmer melder inden næste møde ind til sekretæren, om der
er kommet yderligere punkter til som ønskes på dagsordenen.
Den resterende del af konstitueringen udsattes til næste møde.
Linda påtog sig snarest at sende kontingentopkrævning ud.
4) Ny hjemmeside/portal.
Christine redegjorde for det møde, hun og Erik holdt med de fire, der har tilbudt at hjælpe os.
Platform er den første beslutning. To af "hjælperne" koder selv og det kan give en flaskehals, fordi
alt skal gennem dem. Wordpress er en platform, som andre har glæde af og som de to også gerne
vil være med på. Her er det muligt for nye at overtage over tid. Der afholdes møde snart igen mhp.
hosting, design osv.
Alle fire er fortsat indstillede på at hjælpe os. De øvrige i Lokalrådet gav fuld frihed til Christine og
Erik til at fortsætte arbejdet.
5) Evt.
Der er lavet en dropboks til lokalrådet til vores materiale. Christine sender noget ud til os alle.
Den 10. maj er der foredrag i forsamlingshuset sammen med lokalhistorisk forening i
forsamlingshuset. Der er kaffe og kage. Leif, John og gerne flere møder til det praktiske kl 18.
Nanna erindrede om ønsket om at dele facebooksiden, som vi alle er enige i. John kontakter Mie,
der har tilkendegivet, at hun godt vil påtage sig at stå for det.
Gartner formanden i ETK er nu vendt tilbage på Nannas mange henvendelser om manglende
vedligeholdelse af de fælles arealer og har lovet at deltage i et møde, men det er ikke lykkedes at
få på plads endnu.
Christine oplyste, at hun, Annette og Jens Nygård holder møde i morgen om muligheden for
fibernetdækning flere steder i vores område.

