
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: Hos Formanden Dato: 8.07.2015 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, Jan og Per 

Andre mødedeltagere: 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 8.07.2015 
 

Næste møde 

Sted: Hos Henrik Krogsgaard Dato: 14.09.2015 Kl: 19.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Dagorden jf. formanden 

4. Næste møde 

5. Evt. 

 

Referat: 

1. Formanden 

2. Per 

3. Dagsorden 

 

a. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

b. Oprettelse af By-Pedel funktion: 

Der mangler timer til evt. seniorjobber. Vi mangler tilbagemeldinger fra foreningerne. 

 

c. Oplysningsskilte / Infoskilte / Infostandere: 

Kommunen har anmodet om yderligere oplysninger ifm. LUP ansøgningen. 

Flemming taler med kommunen om byggetilladelses problematik. 1 eller flere ansøgninger. 

Kristian udarbejder materiale som også bruges til ansøgninger. 

Flemming taler med Lars Stein om tegning ifm. ansøgningen. 

 
d. Aktive poster i landskabet: 

 

Produktion af bænke.  

Fremdriften af produktionen er ikke som forventet. Forskellige problematikker blev drøftet og beslutnin-

ger vedrørende ændringer kom på plads. Vi besøger Asger P. som har gang i en demo version. 

Priser på træ blev gennemgået og der blev valgt en model med trykimprægneret. Pr. bænk ca. 1.250 kr. 

Selve betonbænken: 1.900 kr. 

Arbejdsløn Asger P. ikke indhentet endnu. 

 

QR koder, historier og websteder. 

Henrik har kontaktet Jannie vedr. historier og websted (QR koder) omkring de enkelte områder. Arbejdet 

fortsætter som aftalt. Bl.a. er P.E. i gang med tekster. Når tekster er klar kontaktes Jens ved arkivet for 

produktion af QR koder og upload til websted. 

 

Placeringer. 

Næsten alle ønskede placeringer er godkendt. Nogle få mangler, eller skal flyttes lidt. 

Kristian har udarbejdet materiale som også bruges til ansøgninger. 

 

e. Hjertestarter:  

Kristian ser på muligheder for registrering i Brund og Sejet, samt evt. anskaffelse til Skjold. 

Per arbejder videre med aftenskoler, HJV, AMU og evt. andre. 
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f. Ansøgning fra Aktivitetscenter Kirkedal – ”Motoriserede kørestole” 

Jf. mail af 7. april 

Afslag med begrundelse. 

 

g. Ansøgning fra KFUM spejderne 

Jf. mail af 27. maj 

Afslag med begrundelse. 

 
h. Rårup ”Bypark” 

Ansøgningen sendt. 

ROL afventer nu indkaldelse til møde. 

 

4. Næste møde, mandag 14. september kl. 1900,  

 

5. Evt.:   

 

SLUT kl. 2115. 


