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Deltagere Kopi til: 

Flemming, Kristian, Jan, Henrik, Nick og Per 

Afbud:  

Udeblevet: 

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN/11.5.2017 
 

Næste møde 

Sted: RGIF Klublokalet Dato: 17. JUN 2017 Kl: 0930 

 
Dagsorden/referat. 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

2. Generalforsamlingen 
- Genvalg til alle, ingen ændringer ved konstituering 
 

3. Messe, Det gode liv på Juelsminde Halvøen 1. og 2. april 2017 
- Vel overstået med ca. 2000 besøgende. I underkanten; men ok. 
- Besøgende argumenterede aktivt vedr. mangel på busforbindelser i Rårup og omegn. 
 

4. Vedligehold af fælles areal på Bygaden (Frugthaven). 
- Der søges ressourcer til vedligehold, primært græsslåning. 
- Muligheder: Henrik taler m. Søren Elkjær, evt. m. betaling.  
 

5. OBS! emne: Busforbindelser i Rårup og Omegn. 
Fra flere sider er der igen opstået debat om busforbindelser i Rårup og omegn. Lokalrådet har besluttet 
at genoptage sagen ved næste lokalrådsmøde. 
 

6. Fælles generalforsamlinger i marts 
Lokalrådet vil undersøge mulighederne for fælles afholdelse: F.eks. ROL, Sognegården, Hallen, Vand-
værket 
 

7. Generalforsamling i Landdistriktsrådet 25. april. 
Henrik orienterede om mødet: 
- Flere lokalråd klagede over at der ikke kan søges driftsmidler til projekter. (Bygaden) 
- Orientering om stiprojektet når færdigt. Ingen registreret i Rårup, trods vi dog har flere. 
- Orientering om kommuneplan. 
- Orientering om kulturpulje til underskudsgaranti.  
 

8. Rårup Hallens Kultur- og Fritidshus 
Flemming orienterede om status. Udvalget er delt op i 3 grupper. Byggeriet, Økonomien og Politik. 
Mødedatoer er fastlagt. Valg af arkitekt til skitser inden sommerferien. 
 

9. Skiltning, kortlægning og markedsføring af byggegrunde 
- Vi afventer igen kommunens svar, intet hørt. 
- Flytbart Banner f.eks. 1x2m: Fokus på pris! /Kristian  
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10. Fortov på Lillebæksvej til skolen 

Evt. trampesti fra Bakkedalsvej til læreboligerne i forlængelse af fortov på Bakkedalsvej. 
Henrik orienterede om status. AJ er ikke umiddelbar ”vild” med ideen; men vil vende tilbage senere. 
AJ taler med forpagter. Jf. svar kontakter Henrik herefter kommunen. 
10. maj, Intet nyt. 
 

11. Projekt: Info Skilte 
Kristian orienterede om status. Altansmeden er i gang med produktion af beslag mv. 
Kristian sørger for folie i bunden med tekst. 
 

12. QR koder og ROL skilt til bænke 
Henrik orienterede om status, en del er nu ude. Der arbejdes videre.  
Kristian bestiller rustfri skilt med ROL tekst.  
Bænken ”Jettestuen” skal evt. flyttes til selve jettestuen. => ”Posetur” planlægges 
Jan finder fliser til bænke. 
 

13. Bypedel 
Flemming undersøger muligheder for en afløser. Positivt modtaget. 25. april modtaget svar på henven-
delse med ide om ”Greenteam” eller ”Blå mænd”. Kører andre steder. Måske kan ideen indføres i Rå-
rup og omegn. Mulighederne blev drøftet. 
 

14. Dialogmøde m. hjemmeplejen. Klager over manglende kørselshensyn. 
Kristian henvendte sig til Hedensted Kommune vedr. problemet Dorthe indkaldte herefter til dialog-
møde. Flemming og Kristian deltog. Kristian orienterede om mødet som gik godt. Aftaler virker. 
 

15. Næste møde: 17. juni kl. 0930 inkl. posetur. 
 

16. Evt. 
- Foreningen Kreativ fritid er flyttet ind på skolen. Foreningen er nu tilføjet rårup.dk. 
 
 
Slut 21:40 


