
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: RAS Huset Dato: 02.07.2018 Kl.: 1900 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Bestyrelsen: Kristian, Jan, Henrik og Per 

Afbud: Kenneth, Teddy    Ikke mødt: Nick 
Andre: Kasper Arlund, Hedensted Kommune 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN/02.07.2018 
 

Næste møde: Generalforsamling 

Sted: RAS huset på Bakkedalsvej  Dato: 06.08.18 Kl.: 1930 

 
Dagsorden/referat. 

  
1. Godkendelse af referat sidste ordinære møde 

Godkendt 
 

2. Siden sidst 
- Nyt fra landdistriktsrådet. Kristian orienterede jf. referat fra SE 
- Forsikrings bemærkning i referat? Er vi med eller?    Jan 
- Tilflytterliste jf. mail, god tilvækst på 23 
 

3. Indkommende projekter til Borger Budget 
- Skolen:   Projekt 1. Forbedring af byens legeplads ved skolen 
- Skolen:   Projekt 2. Udvidelse af byens legeplads ved skolen 
- Rårup Spejderne:  Bålsted 
- Nebel:   Samlingspunkt for børn og voksne 
- Skjold og omegn:  Hjertestarter 
 
Ovenstående indstilles til afstemning den 20. august. Offentliggøres på  
hjemmeside og 2 x facebook den 10. august og ifbm. med Traktortræk.  
Retningslinjer for afstemning afklares ved næste møde. 
 
Kontakt til Henriette vedr. materialer mv.     Kristian 
 

4. Projekt infoskilte m. tilhørende nøgler 
- Baggrund på skilte, tekst ”Velkommen”      Kristian 
- Prototypen placeres ved Skjold Sognegård     Kristian 
- Brug af skilte, Vejledning       Kristian 
 

5. QR koder og ROL skilt til bænke 
- Projektet er principielt afsluttet 
- Kristian bestiller rustfri skilt med ROL tekst. 
- Tekst til bænke, specifikt Skjold Kirke       Kenneth 
- Tekst til bænke, Jette-stuen       Henrik 
 

6. Lillebæksvej til skolen (Fortov) (Trampesti) 
Sagen ligger stadig politisk.       Henrik 

 
7. Trafik workshop 

- Kommunen udarbejder brochure til husstandsomdeling. Deadline 2018. 
- Revidering af hjemmesidens forklaringer.     Per 
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8. Rårup Hallens Kultur- og Fritidshus (Udvalget) 
- Udvalgsmedlemmer orienterede om møde med sognegården 
 

9. Markedsføring af lokalområdet (Branding og salg af byggegrunde) 
- Drøftelse af priser på grunde til salg i området. 
- Kasper fortalte om kommende mæglersamarbejde. 
- Kasper præsenterede kommunens grundsalgsmodul og Google  
   Adwords aktiviteter. Gælder både private og kommunale grunde. 
- Drøftelse af områdets positive befolkningsudvikling i 2018. 
- Drøftelse af medier, specifikt Boligheden.dk og nabolaget fra Danbolig.  
  Evt. opfordre de lokale til at stemme på danbolig siden. 
- Drøftelse af finansieringsmuligheder i området. 
- Drøftelse af hvad Rårup kan tilbyde arbejdstagere – værdier med henblik på bosættelse. 
- Drøftelse af fastholdelse af de unge i kommunen. Kasper fortalte bl.a. om årlig hilsen.  
- Drøftelse af ”hvorfor flyttede i til Rårup” – Målgruppe valg. – Markedsføringsudvalg? 
   Leg tilflytter som øvelse. 
- X faktorvinder (Markedsføring) 
- Information om temaaftener omkring SoMe. I efteråret. 
- Kasper sammenfatter sine notater, og mailer til formanden.  
- Instagram som platform? 
- Årshjul, hvad sker der i området? 
- Rårup på Hedenstederne. Revision af indhold? 
 

10. Busrute 104 igen truet af lukning 
- Kristian har forsøgt at læse om nyheden.  
- Lokalrådet vil støtte aktivitet for en fremtidig drift, sammen med øvrige lokalråd. 

 
11. Næste møde: 6. august kl. 1930 – RAS huset på Bakkedalsvej 

 
12. Evt. 

 
 
Slut 22:15 


