
Mødereferat  -  Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Bestyrelsesmøde Side: 1 

Sted: Skjold Sognegård Dato: 20.05.2014 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, og Per 

Afbud: Jan (Kiggede dog forbi kl. 2100 til orientering) 

Andre deltagere: 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 200514 
 

Næste møde 

Sted: Rårup Skole Dato: 25. juni 2014 Kl: 19.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Dagorden jf. formandens mail af 15. maj 2014 

4. Næste møde 

5. Evt. 

 

Referat: 

 

1. Formanden 

2. Per 

3. Dagsorden 

a. Referatet blev godkendt. 

b. Beretning om mødeaktiviteter siden sidst: 

- (Transportminister)Kristian møde i temagruppen om bæredygtig transport. Orienterede om mødets 

processer og temaer. Herunder specielt om busrute behov i områderne. Ref. notatark på Hedensted.dk 

og mail. 

- Møde med Byrådet 22. april på plejehjemmet jf. dagsorden. Mødedeltagere orienterede  om erfaringer 

og resultater. ROL bestyrelse deltog. Store dele af byrådet deltog, det blev dog bemærket at byens by-

rådsmedlem ikke var tilstede. God respons fra alle deltagere.  

- Per og Flemming var til møde på Rårup Skole den 14. maj.  

Formål: Ideer til hvad foreningerne kunne byde ind med ifbm. ny skolereform. 

ROL vil forsøge at motivere foreningerne. Skolen orienterer foreninger  via mail, Olympia, facebook mv.  

c. PC og software til Lokalarkivet er leveret jf. godkendte aftale. 

d. Frugthaven i Bygaden: Henrik orienterede om status og problemer. Projektet skrider dog frem, og er 

planlagt klar den 31. maj. 

e. Aktivitetscenter Kirkedal har ansøgt om kr. 5.000 til aktiviteter jf. ansøgning.  

ROL har pr. d.d. godkendt ansøgningen. Penge udbetales snarest.  

f. Emne By pedel: ROL tager emnet op på næste ordinære bestyrelsesmøde. 

g. Spejdernes hytteudvalg blev drøftet ifbm. mulighed for modtagelse af økonomiske midler. Flemming 

kontakter til Formanden for Hytteudvalget Ivan Madsen. 

h. ROL gennemgik mails vedr. LAG & LUP midlerne. Per undersøger tilskudsmuligheder for ROL til næste 

ordinære bestyrelsesmøde. 

i. Borger informationsmøde vedr. ROL projekter og muligheder. Invitation som indstik i Olympia, i Olym-

pia, Hjemmesiden. Deadline 13. juni 2014. Mødet afholdes i Rårup skoles spisesal onsdag den 25. juni kl. 

1900.  Invitation udarbejdes af Flemming.  

Emner: Delebil/Bus, By pedel, Infotavler, Aktive poster mv. 

j. Infotavler undersøges af Kristian. Tilbagemeldinger undervejs. 

k. Aktive poster / Bænke setup undersøges af Flemming. Tilbagemeldinger undervejs.  

4. Næste møde 25. juni kl. 1900 i Rårup Skole. 

5. Evt. : IAB 

 

SLUT kl. 2130. 


