Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 7. marts 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 28. februar 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Lars, Karina og Henrik.
Afbud fra: Jannie og Tina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde
2. Kursus for os i at bruge det unikke lokale som tiltrækning. Deltagere? Hvad skal vi "tage med”?
3. Notabene. Det har vi med i det kommende blad - hvad skal vi eventuelt sørge for at have med i
næste blad?
4. Generalforsamling planlægges/aftale om arbejdsopgaver (Tirsdag den 21. marts kl 19.00)
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
Legepark: Vi arbejder videre med sagen.
Regnskab: Regnskabet er indsendt til Vejle Kommune.
Generalforsamling: Indkaldelsen er sendt ud til foreningerne. Ligeledes er der hængt
invitationer op flere steder. Vi har sikret os, at de er synlige.
Skolen har hængt invitationer op samt sendt ud via Intra.
Institutionerne har ligeledes hængt invitationer op.

2. Kursus for os i at bruge det unikke lokale som tiltrækning
Vi deltager i kurset, der er delt over 2 aftener i henholdsvis marts og april.
Vi tager punktet omkring Uhre Legepark med til mødet.

3. Notabene. Det har vi med i det kommende blad - hvad med næste?
Vi har indsendt et skriv til redaktionen. Vi har noget info med i Notabene, når denne udkommer
næste gang, d. 29. marts 2017.
På den lukkede Facebook side aftaler vi, når der eventuelt er interessant information, der
fremadrettet skal med i Notabene.
Vi tilstræber at have information med i bladet, ved hver udgivelse fremadrettet.

4. Generalforsamlingen - tirsdag, d. 21. marts 2017 kl. 19.00 (Antonsalen)
Vi har fordelt arbejdsopgaverne.

5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Mundtlig - Borgerhenvendelse vedr. krydset Hovertoften/Petersmindevej.
Der er udtrykt bekymring omkring oversigtsforhold pga. en hæk, der spærrer for udsynet hen
ad Petersmindevej (retning mod skolen). Her er man nødt til at krydse Petersmindevej og kan
let komme i en uheldig situation med en modkørende bil.
Vi tager henvendelsen med til næste møde med Vejle Kommune.

Mail - Borgerhenvendelse vedr. frivillig donation/indbetaling til nyt udstyr og andet til den “nye”
Petersmindehal.
Vi tager en dialog med de involverede parter.
Mail - Henvendelse vedr. Informationsmøde omkring Petersmindehallen, branden og
forsikringssagen, der afholdes på Petersmindeskolen.
Vi deltager i mødet.
6. Eventuelt
Vi har gennemgået flere artikler, der har været trykt i Vejle Amts Folkeblad.

Mødet sluttede kl. 22.30
Vel mødt til Generalforsamlingen for UhRe Lokalråd - tirsdag, d. 21. marts 2017 kl. 19.00

