
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: Hos Formanden Dato: 29.8.2017 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Kristian, Jan, Henrik og Per 

Afbud: Nick 

Udeblevet: 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN/29.8.2017 
 

Næste møde 

Sted: Bygaden 37, Rårup Dato: 10. OKT 2017 Kl: 1900 

 
Dagsorden/referat. 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

2. Ny konstituering 
- Formanden trækker sig af personlige årsager 
- Formand  Kristian Johansen 
- Næstformand  Henrik Krogsgaard 
- Kasserer  Jan Kristensen 
- Sekretær  Per U. Nielsen 
- Medlem  Nick Dinesen 
- Medlem  Vakant 
 
Flemming undersøger med Bank procedure for formelt formandsskifte. 
 

3. Projekt infoskilte m. tilhørende nøgler 
- Nøgler forefindes hos Kristian og Flemming. Reservenøgler hos Kristian. 
- Nøgle afleveres i Hallen, Kirken og hos Sognegården 
- Baggrund på skilte, tekst ”Velkommen”  v/ Kristian. 
- Prototypen placeres ved Skjold Sognegård v/Kristian 
- Restskilte opbevares i RGIF boldrum  v/ Flemming 
- Brug af skilte, Vejledning   v/ Kristian 
 

4. Vedligehold af fælles areal på Bygaden (Frugthaven). 
- Muligheder: Henrik taler m. Søren Elkjær, evt. m. betaling. Aftale på plads. 
- Problemstilling: Lokalrådet har ikke midler til løbende vedligehold. Vi indkalder til møde.  
- Henrik udarbejder indkaldelse og lægger i postkasserne, Tid og sted for møde.  
 

5. Busforbindelser i Rårup og Omegn. 
Fra flere sider er der igen opstået debat om busforbindelser i Rårup og omegn.  
Manglende busforbindelser påvirker salg af grunde og huse negativt. Plejehjemmet klager over mang-
lende mulighed for besøg af pårørende, ligeledes borgere generelt. Børn og unge har store problemer 
med at komme til/fra uddannelsesinstitutioner. 
Emnet blev drøftet, og følgende blev vedtaget: Per tager en snak med Allan. 
 

6. Fælles generalforsamlinger i marts 
Lokalrådet vil undersøge mulighederne for fælles afholdelse: F.eks. ROL, Sognegården, Hallen, Vand-
værket: Udsættes til næste møde 
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Emne: Lokalrådsmøde Side: 2 

Sted: Hos Formanden Dato: 29.8.2017 Kl: 19.00 
 

 

7. Borgerbudget 
- Møde indkaldes i november 
- Jf. mail af 24. august indkaldelse til opstartsmøde for Borgerbudgettering 26. oktober. Jan og Kristian 
deltager. 
 

8. Rårup Hallens Kultur- og Fritidshus 
Flemming orienterede om status.  
Valg af arkitekt blev Ginnerup. 
Orienterende borgermøde evt. ifm. pkt. 7. 
 

9. Skiltning, kortlægning og markedsføring af byggegrunde 
- Vi afventer igen kommunens svar, intet hørt. 
- Flytbart Banner f.eks. 1x2m: Fokus på pris! /Kristian   -  Fortsætter ved næste møde. 

 
10. Fortov på Lillebæksvej til skolen 

Evt. trampesti fra Bakkedalsvej til læreboligerne i forlængelse af fortov på Bakkedalsvej. 
Henrik orienterede om status og kontakter Anders på skolen. 
 

11. QR koder og ROL skilt til bænke 
Henrik orienterede om status. Der arbejdes videre.  
Kristian bestiller rustfri skilt med ROL tekst. Der arbejdes videre. 
Bænken ”Jettestuen” skal flyttes. Jan taler med ny ejer, og finder fliser til bænke. 
Skilt til ”fortidsminde? Henrik ringer til Horsens Museum. 
 

12. Bypedel 
Formanden undersøger muligheder for en afløser.  
25. april modtaget svar på henvendelse med ide om ”Greenteam” eller ”Blå mænd”. Kører andre ste-
der. Måske kan ideen indføres i Rårup og omegn. Mulighederne blev drøftet igen. 
 

13. Puljer 2017 – Trafik og sikkerhed 
Formanden undersøger jf. mail af 23. august 
 

14. Forbruger- og Boligmesse 
Vi deltager ikke. Per giver Julie besked. 
 

15. Næste møde: 10. oktober kl. 1900 hos Henrik 
 

16. Evt. 
- Orientering om sognegårdens bestyrelsesstatus. 
- Orientering om status på Skjold Sognegård 
- Orientering om traktor træk (succes) 
- RGIF har bestilt et skab til hjertestarter, kr. 5.000. Ansøger hermed lokalrådet fra LKF pulje.  
  Placering ved Børnehaven. Drift betales af RGIF.  -  GODKENDT 
- Orientering om status på BAS bygningens renovering og brug af faciliteterne. 
 
 
Slut 22:30 


