
Mødereferat  -  Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: Kirkedalsvej 31, Rårup Dato: 21.10.2014 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, Jan og Per 

 

Andre mødedeltagere:  

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 211014 
 

Næste møde 

Sted: Kirkedalsvej 31, Rårup Dato: 18. NOV 2014 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. Spejdernes Hytteudvalg:  

Spejderhytten blev reddet fra tvangsauktion. Nyt hytteudvalg blev konstitueret. Alt er nu ok. 

Lokalrådet åbner dialog med udvalget. Formål evt. at søge midler til spejderne / hytten. 

Formanden tager kontakten.  

b. Aktive poster i landskabet: 

De modtagne tilbud er for dyre. Bænke projektet strandede også hos Mølkjær fængslet. Kristian tager fat 

i ny mulig leverandør. Alternativ kan at vi selv lave ved lokal frivillig arbejdskraft. Formanden taler med 

evt. emner. Der skal findes yderligere midler til projektet, og de lodsejere som vil blive berørte at dette 

projekt, skal kontaktes. Formanden tager fat i præstegårdsudvalget. 3 x Klejs, Rårup Skole, Ferguson Mu-

seum. 2 x Kirker, Gramrode. Per taler med Gramrode. 

c. Rårup skole åbnes op: 

Skolen har oprettet facebookgruppe hvor bl.a. foreninger kan melde ind med hvad man evt. kan byde 

ind med. https://www.facebook.com/groups/243778419157638/  

d. Delebiler/bus fra Let’sGo: 

De første udlejninger er gennemført. Chauffør er fundet til Aktivitetscentret. Kristian besøger og sørger 

for det praktiske. Generelle retningslinjer for betaling fastlægges inden jul.  

e. Bæredygtig transport i kommunen: 

Arbejdsgruppens arbejde er indtil videre afsluttet. Forskellige undersøgelser er gennemført. Traditionel 

buskørsel er ikke relevant. Det er flexkørsel, aftenkørsel for de unge og samkørsel via f.eks. ”GO More” 

systemet.  -  Flextraffik er et godt alternativ til almindelige taxa ordninger. Kristian finder regler for an-

vendelse af ordningen som herefter offentliggøres på hjemmesiden. 

f. Oplysningsskilte / Infoskilte / Infostandere: 

Ref. mail af 13. juli om regler for ansøgning om tilladelse for opstilling af skilte ved alle byporte. 

Hvor mange skilte skal der laves / bestilles. 

Kristian kigger på standardløsning. Formanden taler med Ole Madsen om muligheder for egen model. 

g. Ansøgning om støtte til lokalhistorisk bog:  

Godkendt 16. september 2014, med 10.000 kr. 

h. Lidt nyt og nyttig viden: 

- Borgerbudget:  ingen deltog. 

- Landdistriktsprisen: Ingen indstillinger fra os. 

- Puljerne: Ansøgningsmaterialer til Landdistriktspuljen, LUP puljen og Jem & Fix puljen 

- Bestyrelsen møde: Referat fra bestyrelsens møde. 
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- 2 spændende fordrag: Ingen deltagelse fra bestyrelsen 

- Facebook og landdistriktsudvikling i Hedensted Kommune: Ad nota 

- Kommende møder for Det Fælles Landdistriktsråd: 27. november, ingen deltagelse. 

  30 marts 15, Generalforsamling. 

i. Invitation til strategimøde LAG Hedensted / Odder: ingen deltagelse 

j. Udviklingen i indbyggertal i Rårup Skoledistrikt: Positiv udvikling + 27. 

k. Invitation møde om pulje til byfornyelse 5. november: Invitationen lægges på hjemmesiden.  

l. Oprettelse af By-Pedel funktion: Per formulerer forslag til brev til samarbejdspartnere med et formål at 

finde timer til ansættelse af evt. seniorjobber på 30 timer pr. uge. 

m. Frugthaven på Bygaden: Der er styr på det. 2 æbler var første resultat.  

n. Kulturfonden: Er etableret og i drift. Første ansøgning modtaget og godkendt. Se pkt. g. 

 

4. Formanden taler med Svend Madsen om evt. møde i næste uge. 

Næste ordinære møde: 18. november kl. 1900, Kirkedalsvej 31. 

 

5. Evt.:  

- Kristian retter Lokalrådet oplysninger på virk.dk. 

 

SLUT kl. 2130. 


