
Mødereferat - Rårup og Omegns Lokalråd  

Emne: Lokalrådsmøde Side: 1 

Sted: RAS Huset Dato: 02.10.2018 Kl.: 1900 
 

 

Deltagere Kopi til: 

Bestyrelsen: Kristian, Kenneth, Henrik og Per 

Afbud: Jan, Nick      Ikke mødt: Teddy 
Andre:  

 

 

Udarbejdet af/Dato: 

PUN/02.10.2018 
 

Næste møde: Generalforsamling 

Sted: RAS huset på Bakkedalsvej  Dato: 14.12.18 Kl.: 1830 

 
Dagsorden/referat. 

  
1. Godkendelse af referat sidste ordinære møde 

Godkendt 
 

2. Branding, Rårup og Omegn 
 
- ROL deltager ikke på Bolig-messen i Horsens. 
- Resultat efterspørges jf. spørgeundersøgelse hos Kasper Arlund. 
- Kasper sammenfatter sine notater, og mailer til formanden. Hvor er de? 
- Instagram som platform? – ikke nu. 
- Årshjul, hvad sker der i området? Per undersøger muligheder for evt. fælleskalender 
 

3. Borger Budget – Afstemning den 20. august 
- Ca. 200 personer stemte.  
- Resultatet er offentliggjort via artikel i aviserne, Facebook og hjemmesiderne  
  dagen efter. 
- Formanden kommunikerer med Susanne Ernst om evalueringsskema for  
  godkendelse af de valgte projekter. 
- Projekter der ikke fik nok stemmer. ROL ansøger i puljer om beløb for gennem- 
  førsel af projekterne. Ansvaret er pt. hos formanden. 
- Stor ros til Henriette m.fl. for støtte ved projektet 😊 
 

4. Busrute 104 
- Formanden orienterede om status fra mødet den 21. august i Glud. 
- Resultat kan først foreligge foråret 2019. Driften foresætter uændret  
  indtil resultat foreligger. 
 

5. Fremtidsworkshop 19. november hornsyld Idrætscenter 
- Henrik Krogsgaard deltager 
- Formanden spørger om vi kan deltage med 2 mand. 
 

6. Rårup Hallens Kultur- og Fritidshus (Udvalget) 
- Intet nyt siden møde i sognegården. 
- 2 af sognegårdens bestyrelsesmedlemmer deltager nu i udvalget. 
- ROL opfordrer til nyt møde i udvalget. 
 

7. Projekt infoskilte m. tilhørende nøgler 
- Baggrund på skilte, tekst ”Velkommen”      Kristian 
- Prototypen placeres ved Skjold Sognegård     Kristian 
- Brug af skilte, Vejledning       Kristian 
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8. QR koder og ROL skilt til bænke 
- Rustfri skilt med ROL tekst       Kristian 
- Tekst til bænke, specifikt Skjold Kirke       Kenneth 
 

9. Lillebæksvej til skolen (Fortov) (Trampesti) 
Sagen ligger stadig politisk.        Henrik 

 
10. Trafik – Flextrafik mv. 

- Kommunen udarbejder brochure til husstandsomdeling. Deadline 2018. 
- Revidering af hjemmesidens forklaringer Januar 2019 (Per). 

 
11. Næste møde: 14. december kl. 1830, hos Kenneth Dahl 

 
12. Evt. 

 
- Kenneth Dahl stiller forslag om at en del af overskuddet fra traktortræk  
  tildeles ROL. ROL tildeler herefter midler som nu.  
- Teddy er ikke mødt op. Kenneth efterspørger evt. udtrædelse. 
- Emne til næste møde, evt. dannelse af ”velkomstgruppe” for tilflyttere på  
  baggrund af tilflytterliste. Evt. lille spørgeundersøgelse, hvorfor tilflytter. 
 
 
Slut 21:30 


