Lokalrådsmøde onsdag, den 15. januar 18.30 – 22.00 i Hallen

Referat
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - Ok
2. Tjek og godkendelse af referat – offentliggøres på nørresnede.dk – referat bliver stadig
offentliggjort på lokalrådets hjemmeside, men der linkes fra nørresnede.dk
3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag














Rundkørsel og Springvand – Mikael er gået ind som tovholder på damen sammen
med Gitte og Erik, han tager også lige en tørn med springvandet sammen med Erik
og Britta.
Hans Jørgen orienterede om flytning af skilt ved indkørsel til Brugsen, den kommer
tættere på springvandet, så man kun har en indkørsel, kommunen sørger for dette.
Bosætning – Der arbejdes videre på projekt – Flyt til Nørre Snede, drøftelse
omkring annoncering vedr. Flyt til Nørre Snede, google, aviser, FB, osv.
Mikael og Finn arbejder videre med, hvordan vi får tilflyttere til at falde godt til i
Nørre Snede, der arbejdes på at sende Mikael og Finn på et inspirationskursus.
Team frivillig – Der er fastsat dato d. 8. feb. kl. 10.oo i Hallen, vi giver brunch til de
frivillige der har givet en hånd med i arbejdet i lokalrådet.
Reklame tv – Anders Bak vil gerne hjælpe med opsætning af Bosætnings film.
Foreningsmøde d. 5.feb. – Mikael sender en reminder ud til foreningerne om, at
det er nu de skal melde sig til.
Byvedligehold- Der er fundet to hjælpere til Frederik til tømning af skraldespande.
Min Landsby – Vi skal have opdateret vores hjemmeside, vi ser hvad de kommer
frem til.
Affaldsindsamling – Knud står foreløbig som tovholder til at modtage materialet til
annoncering.
Skilt – Karsten får rettet skiltet til på Silkeborgvej.
Workshop – d. 26. februar tager vi over til Thyge Mortensen i Ryslinge, for at få
inspiration til vores arbejde i Lokalrådet, samt hjælp til projekt - Årets Landsby 2023.
Hjerteløber – Mikael får det op at køre – super godt 







Orientering fra kommunale politiske udvalg – Intet nyt
Områdets institutioner – Intet nyt
Orienteringssager
Økonomi – kr. 72.258.81
Konference 23. Jan. – Landdistrikterne i Glyngøre – Karsten, Knud, Mikael og Hans
Jørgen deltager



Næste bestyrelsesmøde – 18. marts 2020
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