Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 16. november 2016 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 1. november og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter. Mødested hos Karina.
Til stede var: Jørgen, Lars og Karina.
Afbud fra: Jannie, Tina og Henrik
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde
2. Nyt fra kommunen - Peter eller Lars?
3. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
4. Tips og tricks fra foredraget
5. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Karina blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde
Kontoen er oprettet, Lars og Henrik har fået adgang.
Er der kommet penge? Lars + Henrik følger op.
2. Nyt fra Kommunen - Peter eller Lars?
Invitation til møde om trafikken på Uhrhøj, torsdag 15/12 kl 15.30-16.30
Der er mulighed for at afholde det ”hos os”, dvs. på Uhrhøj, så de kan se de trafikale
vanskeligheder. De ønsker en dagsorden inden mødet – vi har lavet og fremsendt en.
3. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Ja, fra Bjarne Østerlund, som vi traf på mødet i Vingsted (formand for Givskud Lokalråd).
De vil gerne komme forbi og udveksle erfaringer med os, hvis vi ønsker det.
Jørgen foreslår, at vi eventuelt deltager som ”fluen på væggen” i et af deres møder.
Vi vil gerne i et samarbejde med dem, og drage nytte af deres erfaringer, fx med søgning af
fonde.
4. Tips og tricks fra foredraget
Struktur på forslag. Hvad vil vi lave, hvordan vil vi rejse pengene, hvem skal medvirke, hvad siger
lokalbefolkningen etc.
Brainstorming på, hvad et lokalråd kan/gør – men husk, at man ikke kan være det hele – man må
udvælge nogle mærkesager.
Eventuelt
Karina printer indkaldelse til mødet + referat, samt tilsendte papirer fra Jørgen.
Jørgen får matrikelnummer på den ubebyggede grund og fodboldbanen og vil undersøge ved
kommunen, hvem der ejer disse.
Jakker. Vi skal have bestilt dem snarest, så vi kan få dem i brug. Vi laver et opslag i den lukkede
gruppe angående størrelser og bestilling mm.
Jørgen skriver til Maria angående højopløsningsfil af logoet.

Facebook: mere aktivitet, så vi bliver mere kendt i lokalsamfundet.
Må vi skrive noget om legepladsen/mødet med kommunen?
Er der stemning for at arrangere et foredrag eller lignende, fx med Himmelpinds venner?

