
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  
Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 
Sted: RGIF Klublokale Dato: 13.04.2016 Kl: 19.00  

 

Deltagere Kopi til: 
Flemming, Henrik, Kristian, Per. Nick og Jan 
Afbud:  
Andre mødedeltagere: 
 

 
Udarbejdet af/Dato: 
13.04.2016  

Næste møde 
Sted: RGIF Klublokale Dato: 18. maj 2016 Kl: 1900 

  Dagsorden: 1. Iflg. vedtægter konstituering 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Opsamling på generalforsamling 4. Post og aktiviteter siden sidst 5. Status på ”Aktive poster” Projekt Bænke og QR koder 6. Status på byggetilladelser og skilte 7. Indkomne ansøgninger og forslag til lokalrådet 8. Hvordan bliver ROL mere synlig 9. Kommende aktiviteter 10. Næste møde 11. Evt.  _________________________________________  Ref. pkt. 1. Konstituering  Formand:  Flemming Fredskilde Næstformand:  Kristian Johansen Kasserer:  Jan Kristiansen Sekretær:  Per U. Nielsen Bestyrelsesmedlem: Henrik Krogsgaard Bestyrelsesmedlem: Nick Dinesen  Ref. pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  Godkendt med følgende bemærkninger: a. Udvalget sognegård/hal har haft indledende møde hvor formål for nyt ”Kultur og Fritidshus”. Allan Pe-dersen tager det med til kommunen før næste skridt. b. By pedellen er nu aktiveret, og der har været indslag i TV Syd. Foreningerne er igen informeret om for-mål og hvordan man kan anvende arbejdskraften. c. Flemming sender forespørgsel til kommunen omkring ”fortovssagen”. Hvad laves, og har vi indflydelse på projektet. d. Formidling af flextrafik info.  Ref. pkt. 3. Opsamling på generalforsamling  a. Alt for få fremmødte; men positivt med endnu et nyt medlem. b. Der indkaldes ikke mere via aviser pga. økonomi.     
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  Ref. pkt. 4. Post og aktiviteter siden sidst  a. Skrivelse af 29. februar fra Henriette (HK) vedrørende nedrivningspuljen og flygtningefamilie blev drøf-tet. Hun og Peter Hüttel inviteres med til næste møde. Pressen har kontaktet Flemming desangående. b. Ny hjemmeside er aktiveret. Mulighed for nyhedsmail blev drøftet. Sættes i gang hurtigst muligt.  Ref. pkt. 5. ”Aktive poster” Projekt bænke og QR koder  a. Henrik orienterede om status.  Der er gang i alle emnerne vedr. tekster til QR koder. Problemområderne er Klejs og Skjold kirker. Hen-rik vil selv finde tekster og sende til museet. Rårup Skole skrives af Knud Erik. Frugthaven skrives af Henrik Vestergaard. Vedr. Skjold skole og sognegaard finder Kristian en løsning. Krydset Kirkedalsvej finder Henrik tekster mv. b. Flemming har sendt projektmateriale til Per som samler tekster og billeder og lægger på hjemmesiden.  Ref. Pkt. 6. Status på bygetilladelse og skilte  a. Status på projekt blev drøftet. b. 14. pril kl. 1500 afholdes møde med kommune mv. om muligheder for at gennemføre projektet. ROL nævner mulighed for ”Byggeskilte” ifbm. mødet.  Ref. Pkt. 7. Indkomne ansøgninger og forslag til lokalrådet  a. Georg lejeansøgning om opførelse af mindre bygning på ”frugthaveplads” til redskaber mv.  Afslået med henvisning til Hedensted Kommune. Formanden skriver pænt afslag pga. kommunal grund. b. Ansøgning fra ”Aktivitetscenter Kirkedal” vedrørende økonomisk støtte til tur. Flemming kontakter an-søger for nærmere information.  c. Henvendelse fra Susanne i Børnehuset.  Dialog om synlighed omkring Rårup. Ref. Lokale fremtidspla-ner. Henrik og Per orienterede om ”Lokale Fremtidsplaner” fra møde i Juelsminde, samt øvrige indhold. Der blev drøftet mulighed for synlighed af byggegrunde. Både private og kommunale. Det nævnes på møde i morgen. d. Flemming har talt med Asger Munkholm som forslår at stien fra Spejderhytten til skovsøen bliver til projekt der gør stien farbar med barnevogn. Måske med Spejderne og Kirken som samarbejdspartnere. Flemming taler med Asger om hvad der skal til.  Ref. Pkt. 8. Hvordan bliver ROL mere synlig  a. Se ovenstående punkter med forslag b. Annoncering tænkes ind i kommende aktiviteter. c. Nyhedsmail om aktiviteter etableres d. Ny profilbrochure udarbejdes. e. Lokale fremtidsplaner aktiveres  Ref. Pkt. 9. Kommende aktiviteter  a. Se pkt. 8.  
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 Ref. Pkt. 10. Næste møde  18. maj 2016 kl. 1900 i RGIF klublokale.  Flemming inviterer deltagere fra kommunen.   Ref. Pkt. 11. Evt.   Opfordring fra Skjold vedr. hjertestarter 1 til 2 stk. ønskes. Hold øje. Opfordring til trafik hastighedsbegrænsninger i Skjold området.  Slut 22:30 


