
Mødereferat  -  Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: Kirkedalsvej 31, Rårup Dato: 18.11.2014 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, Jan og Per 

Andre mødedeltagere:  Janni (Lokalarkivet) 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 18-11-2014 
 

Næste møde 

Sted: Kaffehuset Dato: 16-12-2014 Kl: 18.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Dagorden jf. formanden 

4. Næste møde 

5. Evt. 

 

Referat: 

 

1. Formanden 

2. Per 

3. Dagsorden 

a. Spejdernes Hytteudvalg:  

Henrik orienterede om møde og lokalrådet vil evt. modtage ansøgninger fra hytteudvalget.  

b. Aktive poster i landskabet: 

Produktion af bænke: Kristian tager fat i ny mulig leverandør.  

Alternativ kan at vi selv lave ved lokal frivillig arbejdskraft. Formanden taler med evt. emner.  

Kontakt til berørte lodsejere: Formanden tager fat i præstegårdsudvalget. 3 x Klejs, Rårup Skole, Fergu-

son Museum. 2 x Kirker, Gramrode. Per taler med Gramrode. 

QR koder: Janni forklarer om mulighederne. Materiale med placeringspunkter og forklaringer blev udle-

veret som grundmateriale for arbejdet med QR koder / historier.  

Prioritering: Post: 1 til 6 + Skævlund mølle, Ferguson Museum, Skjold Kirke 

Per kontakt til Gramrode. Data til Janni. 

c. Delebiler/bus fra Let’sGo: 

Kristian orienterede om arbejdet med chaufførerne. 

Generelle retningslinjer for tilskud / betaling fastlægges inden jul. Henrik udarbejder forslag til generelle 

retningslinjer. Lokalrådet har i budgettet for 2015, afsat 15.000 kr. til kørselstilskud. 

d. Bæredygtig transport i kommunen: 

Kristian har afsluttet arbejdet.  

Per opretter link med forklaringer på hjemmeside, jf. materiale. 

e. Oplysningsskilte / Infoskilte / Infostandere: 

Kristian orienterede om besøg hos SignIn, arbejder videre med en A1 løsning. 

Ref. mail af 13. juli om regler for ansøgning om tilladelse for opstilling af skilte ved alle byporte. 

Der skal bestilles 12 – 14 stk. Stationære skilte. 

f. Oprettelse af By-Pedel funktion: Per formulerer forslag til brev til samarbejdspartnere med et formål at 

finde timer til ansættelse af evt. seniorjobber på 30 timer pr. uge. 

g. Logo jf. mail anvendes jf. angivne retningslinjer. 

h. Puljemøde i Hedensted. Jan og Henrik orienterede. Ikke et Rårup projekt. 

i. Formanden orienterede om kommende abonnement møde i Hallen den 25. november. Samt møde med 

Horsens Folkeblad den 11. november. 

 

4. Næste ordinære møde: 16. december 2014 kl. 1800 i Kaffehuset 

 

5. Evt.:     

 

SLUT kl. 2130. 


