Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 11. oktober 2016 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 1. oktober og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Henrik, Lars og Karina.
Afbud fra: Jannie og Tina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Konto, status
2. “MailMe” konto - er den lukket?
3. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
4. Har vi hørt fra Peter Sepstrup og Lars Kastberg?
5. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Sekretæren blev valgt til referent.
Vigtigt: Indkomne forslag behandles under punktet “Eventuelt”.
Forslag skal være Formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse jf.
vedtægternes §4 stk. 1.
1. Konto: Det sidste omkring kontoen er faldet på plads. Der skulle være adgang via NemID.
2. “MailMe” kontoen er endegyldigt lukket ned.
3. Vi har ikke modtaget nogle henvendelser via mail. Der er kommet et par personlige
henvendelser :
- En borger har gjort opmærksom på vigtigheden af, at vi undersøger muligheden for at få
etableret fodgængerfelt ved helleanlægget ud for Rema 1000/Bakkelyparken.
- Flere har gjort opmærksom på et problem omkring svingbanen på Jellingvej ved Bageren,
at denne er alt for kort bl.a. pga. helleanlæg og fodgængerfelt.
Lokalrådet vil sørge for snarest at få et møde i stand med Vejle Kommune.
4. Den endelige kontrakt med oplysninger om UhRe Lokalråd er indsendt til godkendelse hos
Vejle Kommune. Vi har fået tilbagemelding, hvori godkendelsen forudsætter en ændring i UhRe
Lokalråds vedtægter - omhandlende §2 stk. 1. (ændring med fed/kursiv)
Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes hvert år inden den 20. marts. 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. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
5. Under Eventuelt var følgende til debat:
• Vi overvejer at indhente tilbud på at få lavet et stort banner/flag, f.eks. til brug ved
arrangementer. Endvidere påtænkes der at indkøbe T-shirt eller jakke med tryk.
• Vi undersøger om lokalrådskassen kan finansiere indkøb af banner, t-shirt/jakke.

Mødet sluttede kl 21.30
Næste bestyrelsesmøde afholdes Tirsdag, d. 15. november 2016 kl. 19.30.
Bemærk at mødedatoen er rykket fra d. 8. november grundet kursusaktivitet denne dag.

