Referat
Lokalrådsmøde onsdag, d. 24.06.2020 i Radiohuset.
Deltager: Hans Jørgen Jensen, Karsten Jensen, Mikael Mortensen, Knud Pedersen,
Henrik Østergaard, Gitte Solgaard, Britta Sørensen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - Ok
2. Tjek og godkendelse af referat – Ok
3. Status på opgaver – nye projekter –


















Damen der…. – Der holdes møde med Lene Krogh fra kommunen mandag. d.
29. juni ang. strømunderføring til rundkørslen, så vi kan få Damen lavet helt
færdig, Hans Jørgen og Mikael deltager
Springvandet – Dorte Overgaard fra kommunen skal ud at finde ny håndværker
til fliserne i springvandet, derfor er den lidt på standby, men vi er klar med
udsmykningen når det indvendige er repareret, Mikael laver en ansøgning til
relevant fond, da det bliver en lidt bekostelig affære.
Hærvejsbyen 2023 – Der er fastlagt nyt møde med inviterede tirsdag d. 30.06
hvor der kan komme flere gode ideer Lokalrådet kan arbejde videre med.
Bosætning – Der er sat møde i stand i uge 27 med Planafdelingen ang. projekt
Skovdalen 2, der er flere forslag til beliggenhed. Hans Jørgen, Mikael og Knud
deltager.
Turisme – Inden mødet sluttede havde Mikael efterlyst på FB om
overnatningsmuligheder i Nørre Snede, de skilte der var opsat er fra Vejle Amts
tid, så de var ikke tidssvarende. Visit Herning ønsker møde med Lokalrådet ang.
turisme langs Hærvejen, datoen var ikke helt fastsat ved mødets afslutning.
Frokostbænk – Karsten har bygget den overdækkede frokostbænk på Torvet
den bliver flittig brugt, vi ser frem til at kunne opsætte dem flere steder i området
desuden har Karsten lavet en ”tag et hvil bænk” som stå nedenfor Kildebakken.
Bosætning Flyt til Nørre-Snede- Vi strammer op og løfter vores digitale platform
både tekstmæssig set samt med foto, der arbejdes på højtryk med dette projekt.
Bosætning tilflyttere – Møde aftalt d. 16.09.kl. 17.00 i Hjertet i Ikast med Tyge
Mortensen, - Mikael, Finn Bjertrup, Knud, Karsten, og Hans Jørgen deltager.
Hjemmeside – Vores hjemmeside bliver opdateret i uge 26, det sørger Min
Landsby for, Hans Jørgen holder møde med en konsulent mandag d. 29.06 ang.
fornyelse af siden.
By vedligeholdelse - Det fungerer fint.
Lokaldysten – Vi tager det op til augustmødet.



Økonomi - Kr. 27.171,27



Næste bestyrelsesmøde d. 05.08.2020 kl. 18.30 på Lokalradioen, Ørnevej 2.
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