
 

Referat 
 

Lokalrådsmøde onsdag, den 19. februar i Hallen 
Fraværende: Gitte Solgaard og Knud Pedersen  
 
Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden    

 
2. Tjek og godkendelse af referat – offentliggøres på nørresnede.dk 

 
3. Status på opgaver – nye projekter –  

 
 Damen der…. - Der arbejdes stadig på at få strøm lagt under vejen, så lyset kan 

blive kraftigere og der er blivende lys i de mørke timer, kommunen er inde over. 
 Springvandet - Mikael og Karsten inviterer Dorte Overgaard fra kommunen til et 

lille kaffemøde ang. rep. af fliser osv. 
 Bannerkunst - Henrik sørger for div. Tilladelser, Karsten laver mat. liste som er 

klar til næste møde, datoen for opsætning og udvælgelse, bliver endelig bestemt 
på næste møde. 

 Bosætning – Finn Bjertrup og Mikael deltager i kursus i kommunalt regi, med 
Tyge Mortensen da der sidste kursus blev aflyst. Vi afventer indtil næste møde 
med de sidste ting såsom film og deslige, kan blive offentliggjort på div. Internet 
sider. Vi vil prøve at få en IT ekspert med på vores næste møde, som ved noget 
om markedsføring. 

 Lokaldysten – den løber af stablen D. 13.05. fra kl. 17.30.-.19.30, Mikael laver tre 
ruter som sendes til Christian Rytter, alle ruter starter ved skolen, der blev talt om 
mad og drikke i målområdet, Hans Jørgen undersøger dette. Stine Møller deltager  
i den sidste planlægning. 

 TV i Brugsen – Anders Bak Og Jan Nyrup arbejder stadig på at få landsbyapp og 
Nørresnede.dk til at køre i en nøgle på tv. Svend Erik vil gerne give et lille 
”kursus” i brug af Landsbyapp’en og NørreSnede.dk til interesserede. 

 Foreningsmødet d. 05.02 – Alle synes det havde været et godt møde, vi går 
allerede nu i gang med at planlægge et nyt møde til sidst på året, vi fik mange 
gode ideer til arrangementer, der kan samle byen samt alle vores foreninger, der 
var bl.a. fællesspisning, julemesse, foreningsmarked osv. Vores lokalradio skal vi 
blive bedre til at bruge, alle var enige herom. 

 Hele Danmarks Familieklub – Christina Kristensen bliver inviteret til vores næste 
møde for at fortælle om projektet 

 Hjerteløber – Mikael fortalte om projektet, der kom en fin artikel i aviserne fredag. 
21.02, der er møde for alle interesserede hjerteløbere d.16.03 nærmere herom 
senere. 

 Byvedligeholdelse -  Gitte prøver at finde to mere til byvedligeholdelsen 
 
 

4. Orientering fra kommunale politiske udvalg  
 



 Udvalg 
o Sundheds- og omsorgsudvalget 
o Økonomi- og planudvalget 
o Teknik- og miljøudvalget 
o Kultur- og fritidsudvalget 
o Arbejdsmarkedsudvalget 
o Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget 

 
Der var ingen kommentarer til div. udvalg 
 

5. Områdets institutioner – intet nyt 
 

6. Orienteringssager  
 

 Økonomi - Kr. 67.444,56 
 Årsmøde LDF - Knud deltager  
 Forberedelse til kulturnatten - møde 
 Kørepenge - der gives kr. 1,94 pr km.  
 Afgang til Gudme – Tyge Mortensen vi kører kl. 15.00 

 
 

 Næste bestyrelsesmøde d.18.03. kl. 18.30 i Hallen  
 

 
    Februar2020/bs 


