Referat
Lokalrådsmøde onsdag, d. 27.05.2020 i Radiohuset
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - Ok
2. Tjek og godkendelse af referat – Ok
3. Status på opgaver – nye projekter –




















Damen der…. – Vi holder møde med kommunen så snart det bliver muligt.
Springvandet – Karsten Jensen og Henrik Østergaard har lavet skabelonen de
arbejder videre med priser på udstandsning og på stål, vi venter på den lokale
Murerforretning kommer og limer fliserne fast i bunden, så vi kan få gang i vandet
igen.
Bosætning – Hans Jørgen Jensen tager kontakt til Brian Sigtenbjerggaard så der
kan blive sat et møde i stand med kommunen ang. et Skovdalen 2, et bæredygtigt
projekt
Turisme – Visit Herning ønsker vi laver tre ruter til turister, Mikael Mortensen har
lavet 4,0 km. ruten, Finn Bjertrup 7,3 km. og Hans Jørgen Jensen har lavet en
Tarzanrute, da hærvejen er i fokus ønsker vi navnet– Prøv en Hærvejstur omkring
Nørre Snede. Der bliver sat markeringspæle op som skal stå i foreløbig 6 md.
Bosætning - Film – Henrik Østergaard tager kontakt til en IT og reklamemand så
vi kan få det sidste færdig på hjemmesiden, han kontaktes i pinsen.
Hjemmeside – Vi vil prøve at samle vores foreninger engang i efteråret så vi kan
fremvise den nye hjemmeside samt få alle foreninger til at benytte kalenderen.
Affaldsindsamling – Udsat til 19. september.
Bænk – Karsten Jensen sørger for at der kommer en bænk op neden for
Kildebakken så man kan sidde og nyde udsigten op i Skovbrynet.
Byvedligeholdelse - Det fungerer fint
Affaldsposer – De er omdelt.
Turisme – Generalforsamling i Visit Herning Hans Jørgen Jensen deltager.
TV – Vi vil gerne opfordre butikker og andre relevante steder til at få et TV op
som det i Brugsen med lokale oplysninger og nyhedsindslag. Lokalrådet er
behjælpelig med det hele så det koster gratis
Årets Landsby 2023 – Mødet bliver afholdt d. 18.06. for en blandet flok som
kommer til at bruge deres hjerner et par timer, Mette Vilbrad fra kommunen er
inviteret. Gitte Solgaard sørger for indkøb til forplejning.
Madpakkehytte – Vi påtænker at sætte en mobil rund madpakkehytte op på
Torvet, Karsten Jensen bliver tovholder, og får lavet en tegning, på sigt håber vi
der kan opsættes flere af den slags ude i vores område.
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4. Orienteringssager



Økonomi - Kr. 32.384,21



Næste bestyrelsesmøde d. 24.06.2020 kl. 18.30 på Lokalradioen, Ørnevej 2.
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