Referat
Lokalrådsmøde onsdag, d. 29.04.2020 på Skolen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - Ok
2. Tjek og godkendelse af referat – Ok
3. Status på opgaver – nye projekter –

















Damen der…. – Mikael tager kontakt til Dorte Overgaard, ang. underføring af
strøm, så vi kan få Damen tilbage på sporet som den originale udgave.
Springvandet – Kommunen har accepteret vores notat, hvor kommunen laver
renovering af det indvendige af springvandet, inkl. fliser (som lægges i henhold til
det oprindelige billede fra byfornyelsen) og dyser, som er ødelagt.
De sætter hane på en af dyserne, så der er forberedt til evt. figur i springvandet,
samt føre strøm ud, som skal bruges til at oplyse de udvendige plader som vi
planlægger at sætte op. Henrik arbejder stadig på forberedelsen af udstansning af
pladerne til springvandet
Bannerkunst - Henrik sørger for div. tilladelser fra. 01.05.-01.10.2020. I år vil vi
lave ”genbrugskunst” vi bruger blandet kunst fra de foregående år, vi mødes d.
06.05.kl. 17.00 i garagen til udvælgelse og forberedelse af opsætningen ned af
Strøget. Mikael og Karsten sørger for opsætning.
Bosætning jf. tilflyttere – Finn Bjertrup og Mikael Skulle have deltaget i et møde
i Hjertet i Ikast med Tyge Mortensen, det blev aflyst, - vi afventer
Lokaldysten – Vi udsætter til efter 30.08.2020 og ser hvad der videre skal ske.
TV i Brugsen – Det kører fint, - Flyt til Nørre Snede Filmen vil vi gerne have kørt
ned til ca. 20 sek. Henrik tager kontakt til Kim Callesen og spørger om han kan
hjælpe med op sætning samt tekst, da han har ekspertisen i markedsføring.
Rema 1000 har takket nej til tv da det strider mod deres koncept, men vi ser frem
til at flere forretningsdrivende har ønske om at få det sat op… og så helt gratis.
Hele Danmarks Familieklub – Udsat til senere
Hjerteløber – Udsat til senere.
Affaldsindsamling – Udsat til september.
Byvedligeholdelse - Gitte holder møde i maj med de tre der står for
byvedligehold.
Affaldsposer – Gitte orienterer os når hun ved noget om uddelingstidspunktet.
De gule cykler & stole – Mikael, Karsten og Knud sørger for at de kommer ud,
Britta sørger for blomster til kurvene.
Vision 2023 – Vi havde en lang snak og masser af ideer, som både indebar
identiteter, bofællesskaber, el-biler, overnatninger osv. Vi skal desuden forvente
mange turister på Hærvejen i de kommende år, så vi skal prøve om vi kan være
lidt på forkant og se om vi som by kan gøre os lidt mere attraktiv og få turisterne til
at blive lidt længere.
Vi har en rigtig god kontakt til Visit Herning som vi håber vi kan drage nytte af.

4. Orienteringssager




Økonomi - Kr. 32.947,93
Årsmøde LDF - Knud deltager – Virtuelt
Forberedelse til kulturnatten – Mikael er tovholder for Lokalrådet



Næste bestyrelsesmøde d. 27.05.2020 kl. 18.30 på Lokalradioen, Ørnevej 2.
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