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Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Jan, Kristian og Per 

Afbud:  

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 030913 
 

Næste møde 

Sted: Rårup Erhvervscenter Dato: 15.10.2013 Kl: 19.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Dagorden jf. formandens mail af 02. september 

4. Evt. 

5. Næste møde 

 

Referat: 

 

1. Ingen 

 

2. PUN 

 

3. Dagsorden 

a. Busruter / Transport – status 

- Indbydelse til møde om skolebusser på Rårup skole, den 16/9 kl. Lokalrådet deltager 

v/Kristian og Henrik. 

- Vi afventer placering af delebus på skolen, samt delebil på plejehjem. Notat om de forskellige 

ordninger er modtaget. Beslutning om brug besluttes på senere møde. 

- Behov klarlægges, ud over transport for skolebørn til Horsens. F.eks. bibliotek, lægehus, ind-

køb mv. 

- Samarbejdsaftalen er returneret til HK. Intet hørt. 

- Pengeoverførslerne er sat i gang. Jan checker adgang til lokalrådets konto.  

b. Cykelstier 

 – Henrik evaluerer projektet til næste møde. 

c. Lokalrådets konto  

- Lars Stein kom på visit for at informere om overlevering af konto. Indestående pr. d.d. 

62.000 kr. Jan og Flemming ordner det praktiske med sydbank. 

- Kulturfondens penge er ikke overført. 

- Lars Stein inviteres til næste møde hvor vedtægter for kulturfond behandles. 

- Jan og Flemming opretter en ny konto til Kulturfondens midler. 

d. Frugtplantagen i Bygaden. 

- Intet hørt fra Henriette jf. sidste referat.  

- Pengene skal bruges i 2013.  

- Henrik har informeret alle på bygaden.  

- Flemming tager kontakt til Henriette vedr. rydning af grunden. 

e. Lokalarkivet 

- Henrik kontakter jf. sidste referat. Kristian overtager kontakt til Jannie. 

f. Lokalrådet har købt domænet rårup.dk Vi køber rårupborger.dk og PUN implementerer. PUN 

ordner papirer. 

g. Trafiksikkerheds Workshop 

- Kristian og Henrik informerede om resultatet.  

- Lokalrådet har givet input med forbedringsforslag, herunder ændringsforslag til Bakkedalsvej. 
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Forslagene blev indtegnet på kort og afleveret.  

- Respons fra HK kommer i 2013. 

h. Borgerbudgetter 

- Kristian beretter om mødet. Se referat fra Susanne Ernst. 

- Lokalrådet udtænker projekt der kan dække hele rådets område. 

- Kristian, Henning og Flemming udtænker projekt. PUN laver oplæg til anvendelse af elektroni-

ske medier der kan anvendes i et projekt. 

i. Tryghedskonference 17. september kl. 1700. 

- Flemming deltager, måske også Kristian. 

j. Gør en god skole bedre, SIM kl. 1830 

- Henrik deltager. 

4. I.A.B 

5. Næste møde: Tirsdag den 15. oktober kl. 1900 i Rårup ErhvervsCenter. 

 

SLUT kl. 2115. 

 


