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Deltagere Kopi til: 
Flemming, Henrik, Kristian, Per. Nick og Jan 
Afbud:  
Andre: Henriette Petersen og Peter Hüttel 
 

 
Udarbejdet af/Dato: 
13.04.2016  

Næste møde 
Sted: RGIF Klublokale Dato: XX. XXX 2016 Kl: 1900 

  AdHoc Dagsorden. 
 Del 1. med Hedensted Kommune  a. Nedrivningspuljen v/Peter Hüttel Der blev orienteret om puljens formål, økonomien bag samt muligheder for Rårup og Omegn. Emner aftales Kommunen og Lokalrådet i fællesskab. Henriette undersøger.  b. Flygtninge / asylansøgere til Rårup og Omegn. Emnet og muligheder blev drøftet.  Hedensted Kommune har en kvote på ca. 207 stk. i 2016. ROL bliver informeret i god tid inden evt. be-slutninger. Der er gode erfaringer fra andre områder i kommunen. F.eks. Barrit og Åle.  c. Bus i Rårup og Omegn Emnet blev igen drøftet, og der er ikke anledning til at tage emnet op igen foreløbig.  Måske kunne der ifbm. ovenstående punkt b. blive en ny mulighed.  d. Trafiksikkerhedsplan Ca. 2 år siden, hvad er status? ---Henriette undersøger. I den forbindelse ønskes et ”bump” når man kommer fra Gramrode siden. Henriette undersøger hvor-dan man ansøger.  e. Infoskilte projektet Emnet blev drøftet. Status og problematikker blev beskrevet for kommunens deltagere. Projekt doku-ment blev fremvist. Ny planlov er undervejs, formentlig i august, måske vil det give nye muligheder.  f. Bænke og QR kode projektet Emnet blev drøftet. Status blev beskrevet og spørgsmål blev besvaret.  g. Fortove i Rårup Emnet blev drøftet. Status og problematikker blev fremlagt. Medio maj skulle der endelig ske noget. Der ønskes fortov på Lillebæksvej. Henriette og Peter følger op.  Vi bør måske formidle muligheden for ”Giv et praj” på HK’s hjemmeside. Per lægger link med forklaring på rårup.dk Henriette følger op på hvad der sker med henvendelser der kommer ind via ”Giv et praj”.  h. Byggegrunde i Rårup Emnet blev drøftet. Problematikker og muligheder blev fremlagt. Markedsføring og synlighed er øn-sket. I den forbindelse blev der drøftet en ny profilfolder. Henriette taler med Kasper om møde.   



Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  
Emne: Lokalrådsmøde Side: 2 
Sted: RGIF Klublokale Dato: 18.05.2016 Kl: 19.00  

 

i. Borgerbudgettering Henriette orienterede om projektstatus for Rårup. Først i 2018 for ROL’s vedkommende.  j. Bypedel Der blev orienteret om status og foreningernes brug af bypedel, samt regler for byens anvendelse.  k. Vejskilte og lysmaster i Rårup Henriette tager fat i relevante personer for at få ordnet skæve og ulæselige skilte i Rårup by. Herunder meget skæv lysmast på Kirketoften ud for nr. 2.    Del 2. Kun lokalrådet  - Bustur ansøgning fra Plejecenter Kirkedalen af 17/5  -  afslået.  Det blev dog besluttet at der ydes et tilskud til foreningen på kr. 5.000 til fri anvendelse. Begrundelse: foreningen modtager ingen tilskud eller har andre indtægtskilder i øvrigt.  - GEH ansøgning afslået af 16/5 – afslået  - Asger Munkholm, passage af bækken af 14/4 – ikke modtaget svar fra Asger. Tages op når Asger har undersøgt og vender tilbage.  - Olympia annonce fra ROL. – Vedtaget med halvside. Flemming og Per udarbejder annonce.  - Kristian orienterede om møde med kommunen omkring Skjold Sognegård. Ønsker, beslutninger og muligheder.  - Rest bænke. 5 stk. Er samlet og klar til at sætte ud. - 1 stk. ved indgangen til skovstien fra Ravnholtsiden. Jan sætter ud. - 1 stk. ved Hovmarksvej nr. 16. Jan sætter ud. - Jan undersøger mulighed i Østermarken ved den gamle købmand ved busstop.    Jan kører 1 stk. til opbevaring hos sig selv. - Der ledes efter relevant sted til de 2 sidste.    Slut 22:35 


