
Mødereferat  -  Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Informations- og Idemøde Side: 1 

Sted: Rårup Skole Dato: 24.06.2014 Kl: 19.00 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Flemming, Henrik, Kristian, Jan og Per 

Andre mødedeltagere:  

- Henriette og Line fra Hedensted Kommune. + 3 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN / 250514 
 

Næste møde 

Sted: Rårup Skole Dato: 24. juni 2014 Kl: 19.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Dagorden jf. Annonce i Olympia, og på Byens hjemmesider 

4. Næste møde 

5. Evt. 
 

Referat: 

 
1. Formanden 

 

2. Per 

 

3. Dagsorden 

a. Delebiler/bus fra Let’sGo 

b. Aktive poster i landskabet 

c. Oprettelse af By-Pedel funktion 

d. Infostandere ved alle byer 

e. Frugthaven på Bygaden 

f. Kulturfonden 

g. Ønsker og gode ideer modtages meget gerne 

h. Brug af lokalrådets midler 

i. Hvordan skaffer vi flere midler til foreningen, og hermed til vores område? 

 

 

Efter velkomst v/formanden startede aftenens orientering- og drøftelser af dagsordenens punkter. 

 

Vedlagt som bilag er notatreferat, udarbejdet af Line fra Hedensted Kommune.  

 

 

4. Endnu ikke aftalt 

 

5. Evt.: IAB 

 

SLUT kl. 2130. 
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Bilag 1. 

 

 

 

Møde i Rårup den 24. Juni 2014 

 
1. Delebiler/bus fra Lets´go 

Lokalrådet har købt 5 abonnementer og fået 20 gratis, så mange har mulighed for at bruge bussen. Der skal udpeges nogle 

”stabile” chauffører. Kørselsudgifter sendes til lokalrådet, hvis det er til brug til foreninger. Også tænkt til hjælpere til ple-

jehjemmet, eller spejderne hvis de skal på tur. Godt hvis der kunne findes et par foreninger, som vil benytte denne mulig-

hed.  

Overvejelser om at behovet for offentlig transport skal rettes mod de unge, og få dem til uddannelse. Ellers har de fleste 

personer biler, og har ikke behov for kollektiv transport. Morgenkørsel for de unge – hjemad er det mere spredt med kørs-

len.  

 

Overvej at få de unge med via Facebook, og deres behov og tanker og buskørsel til Horsens.  

 

2. Aktive poster i landskabet 
Der er kommet 40.000 kr. via puljemidler til dette projekt, og der er indgået samarbejde med Gludmuseum og lokalarkivet, 

som også har gjort sig tanker om lignende projekt, og som har et system, som kan understøtte projektet. Lokalarkivet vil 

lægge informationen ind i systemet. Der arbejdes med at finde bænke til projektet, og der er i den forbindelse kommet 

bud på vedligeholdsesfri bænke. Der skal findes yderligere midler til dette, og de lodsejere som vil blive berørte at dette 

projekt, skal kontaktes.  

 

3. Oprettelse af bypedel 
Godt at lave en liste med eventuelle opgaver til en bypedel, finde nogle samarbejdspartnere evt. skolen, børnehaven, 

hallen, foreningerne, kirken og sognegården går sammen om denne opgave.  Lokalrådet laver en liste over eventuelle 

opgaver, som en landsbypedel kunne lave, og sender denne til Henriette. Fint hvis pedellen kunne have base på skolen. 

Hallen har også opgaver, og samme med idrætsforeningen, som også kunne finde 2-3 timer om ugen. Sognegårde kunne 

også tænkes ind, og spejderne kunne også tænkes ind. Der skal være en form for koordinering af opgaver og timer – ikke 

for fast men dog koordinering.  Fint med en lille gruppe som koordinerede timerne – mødes engang imellem eks. 2-3 må-

ned.  Godt hvis der kan findes en seniorjobber om ugen.  

 

4. Frugthave på Bygaden 
Kunne være oplagt at en landsbypedel kunne hjælpe til med dette, så det ikke er de samme som hjælper til med dette.  

Græsslåning og beskæring af træer, tanken var nok at man skiftes til at hjælpe med det, men det ”holder” lidt hårdt. Så ja 

dette kunne være en opgave for en landsbypedel.   

 

5. Infostandere ved alle byer 
Der arbejdes på infostandere, som minder om dem, der er i Hornsyld, og som kan fortælle om hvad der sker i lokalområ-

det på alle indfaldsvejene/ved byskiltene. De skal stå der hvor folk i dag sætte skilte op med diverse information.  

 

Henriette og Line undersøger med Teknik og Miljø hvad der er muligt at sætte op af standere.  

 

6. Kulturfonden 
Lokalrådet har ”ovetaget” kulturfonden. En fond som har fondsmidler fra gadebelysningen – ca. 60.000 kr. Der er nogle 

vedtægter for fonden, som ligger på hjemmesiden, så der kan ses hvad der er muligt at søge midler til. God ide at under-

søge om der kan søges midler til standere i Rårup fra Kulturfonden. 

 

Også overvejelse om der kunne søges til arrangement med besøg fra Hawaii via idrætsforeningen. De skal indkvarteres 

privat i Rårup inden de rykker videre til Hjørring og Danacup.  
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7. Ønsker og gode ideer modtages meget gerne 
Masser af gode ideer er på banen.  

 

8. Brug af Lokalrådets midler 
Vigtigt at holde fokus på at få afsluttet de projekter som er i gang i Rårup eks. Frugthave, standere, QR koder, Lets´go bus 

og landsbypedel. 

 

9. Hvordan skaffer vi flere midler til foreningen, og hermed til vores område? 
Undersøge hvad der er af muligheder via landdistriktsmidler og andre fonde.  

 

Anders – skoleleder – har overvejelse om hvordan skolen kan bruges – og åbnes op i forhold til byen.  

 

Tilbagemeldingen fra Hedensted Kommune er, at også i år får Rårup de penge, som der spares på omlægningen af busru-

ten, dog modregnet de besparelse som alle områder skal igennem. Den præcise procent er ikke endeligt fastlagt, men er 

formodentlig omkring 2,5 %. 
 


