
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: Hos Flemming Fredskilde Dato: 16.11.2015 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, Per og Jan 

Afbud:  

Andre mødedeltagere: 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

16.11.2015 
 

Næste møde 

Sted: Aftales senere Dato: …….. 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. Formanden 

3. Dagsorden 

 

a. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

b. Oprettelse af By-Pedel funktion: 

Der tages kontakt til Henriette, Hedensted Kommune for at høre om der er kommet nye muligheder for 

en ordning med eks mindre timetal eller deling mellem flere lokalområder. Flemming tager kontakt. 

 

c. Oplysningsskilte / Infoskilte / Infostandere: 

Flemming orienterede om status på byggetilladelsesansøgning til kommunen.  

Sagsnummer er modtaget: BYG-2015-47941. Sagen afventer. 

 
d. Aktive poster i landskabet: 

 

Produktion af bænke.  

Kristian orienterede om status på en ny batch af ”bænke”. Forventet leveringstid november/december 

2015.  Første leverance var ikke ok. Bortskaffes. 

 

QR koder, historier og websteder. 

Henrik orienterede om status. Møde afholdt i Lokalarkivet, og der er modtaget indput fra P.E. 

 

e. Hjertestarter:  

Per arbejder videre med andre om førstehjælpsarrangement. JAN/FEB 

Kristian finder muligheder for 1. stk. til Skjold. 

 

f. Rårup ”Bypark” 

ROL afventer nu indkaldelse til møde. Intet nyt pr. d.d. 

 

g. Nye emner fra sidste møde til nu: 

Mobildækning – eller mangel på samme… Kristian orienterede om status. 

Fortov og fliser på Bakkedalsvej: Arbejdet er under kritik.  
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h. Rårup som fællesskab på facebook 

Lokalrådet kan bruge gruppen til at sende info ud om nuværende og kommende aktiviteter sideløbende 

med hjemmesiderne i Skjold, Klejs og Rårup. Flemming kontakter Lars Stein. 

 

i. Fritidsinfo august 2015 

Ansøgning  indsendt i september. Vi afventer svar på ansøgning. 

 

j. Opfølgning på møde i hallen vedr. sognegårde. 

Referat, mail til kommunen, fra møde udsendt af Allan. 

Kristian orienterede om status i Skjold som er mindre god. 

Situationen i Rårup blev drøftet. Vi afventer plan fra Rårup Hallen vedr. evt. bygningssag.  

Ligeledes afventes næste skridt fra Kommunens nedrivningspulje. 

 

k. Indbydelse til møde i Det Fælles Landdistriktsråd den 24. november 

Se mail af 3. november. 

Jan deltager. 

 

4. Næste møde: Vi afventer levering af bænke. 

 

5. Evt.: I.A.B. 

 

SLUT kl. 21.30 


