
 

 

Lokalrådsmøde den 6. november 2014. 
 
Til stede: Annette, Gerd, John V, John F, Leif, Sigvardt, Michael Sl, Nanna 
Afbud fra Charlotte og Lisbeth. 
 

Dagsordenen for mødet : 
1. Præsentation af rådets medlemmer. 
2. Konstituering 
3. Referat fra generalforsamlingen d. 27/10. 
4. Opfølgning på mødet med politikerne i oktober 
5. Busgruppen 
6. Hjemmeside  
7. Aktiviteter og ideer 
8. Kommende møder  
9. Evt. 

 
 
1. Præsentation af medlemmerne, deres interesser, styrker og svagheder. 
 
2. Lokalrådet konstituerede sig: 

Formand: Leif Lørring 
Næstformand: Annette Goldschmidt 
Kasserer: Michael Sigvardt 
Sekretær: Gerd Poulsen 

 
Det aftaltes, at Nanna, med Annette som suppleant, skriver referater på mødet, og Gerd som 
sekretær har ansvaret for, at referatet bliver færdigt, godkendt pr. mail og sendt til Charlotte til 
hjemmesiden, samt ansvar for indkaldelser og dagsorden i samarbejde med formanden. 
 
3. Referat fra generalforsamlingen: 
Michael beder Linda om beretningen og tilføjer afstemningen om vedtægtsændringerne og valget til 
lokalrådet.  
 
Michael søger på baggrund af de ændrede vedtægter om godkendelse af foreningen som 
tilskudsberettiget. 
 
4. Opfølgning på mødet med politikerne i oktober 
 
Helle Poulsen, formand for Skoleudvalget; Anette Simoni formand for idræt- og kulturudvalget; 
Lene Møller, medlem af Børneudvalget + Ejendoms- og Driftsudvalget; Jette Jørgensen, medlem af 
Børneudvalget, Skoleudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. 
  
Leif og Nanna følger op. 
  
John Voss og Michael Sigvardt arbejder videre med trafik og et nyt møde med Teknik- og 
miljøudvalget / -udvalgets formand. 
 
 



 

 

5. Møde i busgruppen den 13. november 
Linda Andersen og Leif deltager.  
 
6. Hjemmeside 
Alle skal huske at sende materiale til hjemmesiden til Charlotte, så den forbliver levende.  
 
7. Aktiviteter og ideer: 
Hvordan undgår vi at flere forskellige foreninger arrangerer aktiviteter i lokalområdet på samme 
tidspunkt? 
Leif hører de andre foreninger i området, om de vil deltage i et møde til drøftelse af 
problematikken. Gode ideer modtages gerne. 
  
Juletræ i anlægget. 
Annette spørger skovfogeden om godserne vil sponsere et juletræ. John Frederiksen og Michael 
Slonina kontakter i så fald kommunen for at høre, om vi kan få tilladelse til at koble os på 
gadelygtestrømmen og arrangerer juletræspyntning og -tænding.  
 
Julebrunch og gåtur 
Lægges i idébanken. 
 
Opfølgning på kommuneplanen og resultatet af vores høringssvar? 
En aften med borgmesteren. Vi arbejder videre med projektet til en aften i foråret. 
 
Bagedag 
Ovnene, køkkengrej og service er fjernet fra skolekøkkenet, så projektet udsættes indtil videre. 
 
Puljen til udvikling af landsbyer.  
Nanna og Leif tager kontakt til de øvrige landsbyer. 
Landdistriktsmidler og Samspillet mellem lokalforeninger udsattes. 
 
8. Kommende møder 
Torsdag den 11.12, kl. 19.00. Gerd melder ud om sted.  
 
Der var enighed om at have følgende standarddagsorden for lokalrådsmøderne: 
 

Opfølgning fra sidste møde 
Nye initiativer 
Kommunen 
Andre foreninger 
Evt. 

 
Der var enighed om at referatet sendes rundt pr. mail til godkendelse med henblik på hurtigt at 
kunne lægges på hjemmesiden. 
 
9. Evt. 


