
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: RAS Huset Dato: 20.02.2019 Kl.: 1900 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Bestyrelsen: Kristian, Kenneth, Henrik, Jan, Nick og Per 

Afbud:             
Ikke mødt: Teddy        
Andre: Borgmester Kasper Glyngø 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN/20.02.2019 
 

Næste møde: Generalforsamling 

Sted: Rårup Hallen Dato: 26.03.19 Kl.: 1900 

 
Dagsorden/referat. 
  

1. Godkendelse af referat sidste ordinære møde 
Godkendt 
 

2. Onsdagens tur med borgmesteren (Tur: Rårup og omegn) – Emner ifbm. hermed 
- Kort præsentation af deltagere, og Kristian orienterede om turen – God og hyggelig tur. 
- KG orienterede om regler for skiltning jf. byggegrunde. Kommunen vil bekoste skilt hvis  
   lokalrådet kan finde privat placering. Forslag ved vandværket. 
- Muligheder for placering af evt. udstykninger blev diskuteret. Kort blev udleveret af KG.  
  KG tilkendegiver at de gerne vil være med på ideerne. ”Lokalrådet har bolden”.  
  KG har ”bolden” mht. Løvbjerg ejendomme, og melder generelt tilbage til Nick. 
- Lillebæksvej -Trampestien, problemstillinger om etablering blev drøftet. KG noterede. 
- Smedegade 10: Kommunen har ansvaret for vedligehold. KG taler med relevant 
  afdeling og melder tilbage. 
- Status på branding, orientering ved Kristian. - Min Landsby appen blev nævnt som mulighed. 
- Transport, f.eks. rute 104 hvor KG nævner at den fortsætter; men måske med andre køretider.  
  Flextrafik / Flextur -  Den lovede infofolder nævnes – endnu ikke klar. KG oplyser at pengene  
  er på plads. Nu kommer vi måske til at vente til efter sommerferien. (SUK) 
  Invitation til dialogmøde omkring rute 104 – 26. februar  /Kristian stiller 
- Asfaltering. KG oplyser, Skjold Kirkevej måske i 2019 alternativt i 2020. 
 

3. Reetablering af sti ved spejderhytten 
- Nick orienterede. 
- Kristian sender mail med opfordring til Hans Mikkelsen (menighedsrådet) om reetablering. 
 

4. Generalforsamling 
- 26. marts kl. 1900 i Rårup Hallen. Er refereres.  
- Der skal findes ordstyrer. Jan taler med Bo Sørensen. 
- Kenneth forsøger igen at få et svar vedr. Teddy. 
 

5. Status på Rårup Hallens kultur- og fritidshus (arbejdsgruppen= AG) 
- Henrik orienterede om status.  
- Leif Andersen indtræder i arbejdet, udarbejder anlægsbudget for projekt, fondsøgning mv. 
 

6. Anvendelse og distribution af mail i og til lokalrådet samt GDPR 
- Vi afventer svar fra Hedensted Kommune om retningslinjer /Per 
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7. Rårup.dk, generelt 
- Per og Kenneth gennemgår og retter til. Nyt mødetidspunkt aftales. 
 

8. Kenneth stiller forslag om en del af overskuddet fra traktortræk tildeles ROL 
- Kenneth orienterede. Resultat 25% til ROL. 
 

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

10. QR koder og ROL skilt til bænke 
- Rustfri skilt med ROL tekst /Kristian 
- Tekst til bænke, specifikt Skjold Kirke  /Kenneth 
 

11. Næste møde: 26. marts kl. 1900 i Råruphallen. 
 

12. Evt. 
- Møgelkjær: KG orienterede om status og aftaler. 
 
Slut 21:30 


