Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 7. februar 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 31. januar 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Henrik og Karina
Afbud fra: Jannie, Lars og Tina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Planlægning af videre forløb med Uhrhøj Legepark.
3. Årsrapport og regnskab - gennemgang og slutgodkendelse.
4. Generalforsamling planlægges. Aftale om arbejdsopgaver.
5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
6. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
Lokale til afholdelse af Generalforsamling/Borgermøde er booket til d. 21. marts 2017.
Det bliver i Antonsalen, Børnegården på Jellingvej.
Vi har fået styr på matrikelnumre og ejerskab omkring den gamle boldbane på Hovertoften.
Der er indsendt mail til Vejle Kommune, hvorfra vi afventer nærmere information.
2. Planlægning af videre forløb med Uhrhøj Legepark.
Vi har rettet henvendelse til Vejle Kommune omkring brugsretten til forskellige matrikelnumre i
området. Førend vi har fået nærmere information, kan vi ikke komme videre.
3. Årsrapport og regnskab - gennemgang og slutgodkendelse.
Årsrapporten og regnskabet er gennemgået og godkendt. Disse indsendes inden d. 1. marts til
Vejle Kommune.
4. Generalforsamling planlægges. Aftale om arbejdsopgaver.
Ved Generalforsamlingen bliver der stillet forslag om en ændring i Vedtægterne for UhRe
Lokalråd. Det omhandler vedtægternes §2 stk. 1, der søges ændret til følgende:
(Ændringer er anført med fed/kursiv)
Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes hvert år i marts måned. Dette møde
indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel, på lokalrådets hjemmeside, lokalrådets
Facebookside, opslagstavler i områdets institutioner/klubber, eller ved annoncering i
lokalavis/-blad. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets
afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Eventuelt.
Vi har udarbejdet et udkast til Indkaldelse til Generalforsamling.
Opgavefordelingen aftales nærmere på vores lukkede Facebook gruppe.

5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
En borger har henvendt sig til lokalrådet vedrørende muligheden for at placere legeredskaber
og bord/bænke på arealet ved søen (på Søvej).
Vi indhenter nærmere oplysninger omkring ejerforhold og grundejerforening, med henblik på at
hjælpe.
6. Eventuelt
Lokalrådet deltager ved maling af Petersmindehallen aktiviteten i begyndelsen af april måned.
Vi vil skabe kontakt til/gøre os synlige hos lokale foreninger og initiativtagere.

Mødet sluttede kl. 22.00
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19.30.

