
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  
Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 
Sted: Hos Henrik Krogsgaard Dato: 14.09.2015 Kl: 19.00  

 

Deltagere Kopi til: 
Flemming, Henrik, Kristian og Jan 
Afbud: Per 
Andre mødedeltagere: 
 

 
Udarbejdet af/Dato: 
FHF / 14.09.2015  

Næste møde 
Sted: Se pkt. 4 på dagsorden Dato: Oktober.2015 Kl: 19.00 
 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Dagorden jf. formanden 4. Næste møde 5. Evt.  Referat: 

1. Formanden 2. Formanden 3. Dagsorden  a. Godkendelse af referat Godkendt  b. Oprettelse af By-Pedel funktion: Der tages kontakt til Henriette, Hedensted Kommune for at høre om der er kommet nye muligheder for en ordning med eks mindre timetal eller deling mellem flere lokalområder. Flemming tager kontakt.  
c. Oplysningsskilte / Infoskilte / Infostandere: Kommunen har anmodet om yderligere oplysninger ifm. LUP ansøgningen, hvilket er sendt til Susanne Ernst. Kristian har udarbejdet materiale og Flemming har tilrette økonomi vedr ansøgninger om byggetilladel-se. Mødet er flyttet til d. 17 September (oprindelig mødedato 26 August).  d. Aktive poster i landskabet:  Produktion af bænke.  Første udgave af bænk fra IBF beton er kasseret pga fejl i støbninger og forkerte mål. Nye tegninger er udarbejdet og vi venter på at IBF sætter i produktion når Kristian har godkendt. Asger P laver træarbejde i samarbejde med bestyrelsen, som ønsker at få bænke ud så hurtigt som mu-ligt. Jan tilbyder at hjælpe Asger P.  QR koder, historier og websteder. Henrik kontakter Jannie på lokalarkivet vedr. historier og websted (QR koder) omkring de enkelte områ-der.  Jens på Glud museum inddrages i projekt nu. Så snart bænke er placeret kan QR koder opstillles. Henrik aftaler møde med Lokalarkiv og Museum.  e. Hjertestarter:  Hjertestarter i Brund, Sejet og ved Rårup hallen er nu registreret på hjertestarter.dk   Per arbejder videre med aftenskoler, HJV, AMU og evt. andre om førstehjælpsarrangement.    
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f. Rårup ”Bypark” Vi tager kontakt til Anders på skolen vedr. tidligerer annonceret møde med Susanne Ernst. ROL afventer nu indkaldelse til møde.   g. Nye emner fra sidste møde til nu: Primært fra mail ”bunken” Lest`go – stort set ingen bruger det lokalt, heller ikke selv om vi har lavet ”nøglebrikker” til Kirkedal´, og vil afholde udgiften til kørsel. Vi har brugt bussen i alt 4 gange  Vi bibeholder medlemskab hos Lets`go så længe der er uden udgift for ROL.  Mobildækning – eller mangel på samme… Kristian undersøger til næste møde.  Skjold Sognegård, møde i kommende uge vedr energirenovering.  Fortov og fliser på Bakkedalsvej i Rårup er ved at blive ”lappet”- Flemming tager kontakt til Kommunen for at presse på for at få rettet hele fortovet op på eèn gang.   h. Rårup som fællesskab på facebook Lars Stein har tidligere oprettet gruppe for Rårup, men gruppen har ligget stille i nogen tid. Lokalrådet kan bruge gruppen til at sende info ud om nuværende og kommende aktiviteter sideløbende med hjemmesiderne i Skjold, Klejs og Rårup.   i. Årsregnskab til kommunen Jan har afsendt til Henriette, Hedensted Kommune  j. Fritidsinfo august 2015 Der er stadig midler at søge i udviklingspuljen for 2015.  Emne til næste møde   4. Næste møde, fastsættes når vi har svar fra LUP samt bænke er leveret.  5. Evt.:  Almindelig ”bynyt” med bla. traktortræk, biavl, høst og ejendomshandler..  SLUT kl. 21.45 


