Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 6. september 2016, kl. 19.00
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 30. august og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter. Mødested hos Lars.
Til stede var: Jørgen, Henrik og Lars.
Afbud fra: Jannie, Karina og Tina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Mødet er indkaldt til kl. 19.00 i stedet for kl. 19.30, da vi gik en tur for at besigtige
eventuelle arealer, hvor der på sigt kan etableres legeområde.
3. Status på konto samt udfyldelse af de sidste detaljer
4. Manglende mødedato i mødereferat af d. 7. juni 2016
5. “Mail-me” konto - er den lukket?
6. Lokalråds-arrangement i Hornsyld Fritidscenter, lørdag d. 10. september. Hvem ønsker
at deltage? Samkørsel aftales eventuelt?
7. Henvendelser på mail eller lign. siden sidst?
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
1. Sekretæren blev valgt til referent.
2. Bestyrelsen gik en længere tur i området for at besigtige eventuelle arealer, der
fremadrettet kan bruges til at etablere legeområde. Vi talte om forskellige muligheder
ved den lejlighed udfra de enkelte områder.
3. De sidste detaljer omkring oprettelsen af en bankkonto er på plads. Vi afventer svar fra
banken.
4. I mødereferatet af d. 7. juni 2016 er det konstateret, at der mangler en mødedato. Den
manglende mødedato er tirsdag, d. 8. november 2016. Sekretæren sørger for at
opdatere referatet fra d. 7. juni 2016 hurtigst muligt.
5. Den midlertidige “mail-me” konto, som blev oprettet først på året, er endnu ikke lukket.
Lars sørger for at få den lukket snarest muligt, da den ikke længere er nødvendig.
6. I forbindelse med arrangementet for lokalråd i Hornsyld Fritidscenter lørdag, d. 10.
september 2016 blev det aftalt, at vi melder tilbage samt aftaler eventuelt samkørsel på
lokalrådets lukkede FB gruppe.
7. Der er ikke kommet nye henvendelser til lokalrådet siden sidste møde.
8. Under eventuelt, havde Jørgen 2 punkter:
• Der blev spurgt til, om vi eventuelt kunne få lavet nogle visitkort i f.eks. A4 størrelse
til diverse opslagstavler o.lign. Eventuelt også et banner til brug ved f.eks.
arrangementer i lokalområdet.
• Vi har fået tilbudt et 2 dags kursus, der kan have relevans for os. Invitationen samt
tilmelding sker på lokalrådets lukkede FB gruppe.
Mødet sluttede kl. 21.30
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, d. 11. oktober 2016 kl. 19.30.

