
Bilag 1. Bestyrelsens beretning 

 
Bestyrelsens beretning v/Formanden som indeholdt nedenstående punkter. Der blev besvaret 

spørgsmål til de enkelte punkter undervejs. 
 

• Talerør for hele lokalområdet – hvordan gør vi det 
• Hvem er vi - hvad er vores opgave -  

 
 

1. Indgået samarbejdsaftale med Hedensted Kommune i 2013 med følgende indtægter til 
ROL: 50.000,- kr. i 2013 og 70.000,- kr. i 2014 

2. Beretning ved Kristian Johansen:  
a. Bæredygtig transport - Omlægning af busruter – Kristian deltager i projektet 
b. Morgenbus gennem skoledistrikt 
c. Møde på Kirkedal om delebus med bl. dele af byrådet 
d. Delebiler/bus fra lets`go 
e. Lokalrådet har tegnet medlemskab hos Lets`go i 2014 
f. 8 chauffører er pt registreret 
g. Udarbejdelse af retningslinier for brug af bus betalt af Lokalrådet. 

  
3. Beretning ved Henrik Krogsgaard: Frugthave på Bygaden er klar. 

 
4. Infomøde på skolen d. 24. Juni – kun 3 fremmødte… Emnet var: Samarbejde mellem skole 

og foreninger vedr. ny skolereform. 
 

5. Projektet ”Aktive poster” fortsætter i 2015. Læs mere i referater gennem 2014. 
a. Alt er muligt i vores lokalsamfund kører videre 
b. Lokalarkiv med på projekt med bla. QR-koder 
c. Mangler bænke i beton til opstilling på lokationer. Mulig løsning er fundet. 

 
6. Lokalarkivet er flyttet til Glud Museum 

a. Ansøgning fra Lokalarkiv til Lokalrådet, PC + mini Arkibas ca. 10.000 kr. 
b. Bevilget 

 
7. Der blev bevilling kr. 5000,- til Aktivitetscenter på Kirkedal. 

 
8. Projekt med infoskilte for hele området ved indkørsel til byerne, Skjold, Klejs,Gramrode, 

Rårup, Åstrup, Møgelkær og Ravnholt. Projektet fortsætter i 2015. Prototype var medbragt 
til generalforsamlingen og blev med nogle få ændringer godkendt. 
 

9. Rårup Messen – aflyst, således også i 2015. ROL arbejder med nye ideer. 
 

10. Bypedel funktion, kræver en person der kan tage et seniorjob iflg. Hedensted Kommune – 
Der arbejdes videre på projektet i 2015. Spørgsmål er udsendt til foreninger og ROL venter 
på svar. 
 

11. Spejderhytte – Dialog med hytteudvalget ifb med ny bestyrelse i spejderhytten i Rårup. 
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12. Diverse  som lokalrådet har skulle forholde sig til i 2014: 
a. Pulje til forskønnelse af landsbyer 
b. Borgerbudgetter 
c. LAG Odder-hedensted strategimøde 
d. Landdistrikspuljer 
e. Foreningsdag på Skærven 
f. Fremtidens Kommune indenfor Fritis og Fællesskab 
g. Udviklingen af indbyggertal i skoledistrikt 
h. LUP pulje 
i. Det fælles landdistriksråd 
j. Nyt Kommunalt logo. 
k. Div referater 

 
13. Kommende opgaver i 2015: 

a. Se ovenstående vedrørende projekter der fortsætter i 2015.  
b. Mobildækning i området, eller mangel på samme. 
c. Rårup og Skjold Sognegårdes fremtid. 

 
 


