Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 9. august 2016 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 4. august 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. Valg af referent samt ordstyrer
2. Status på NemKonto, NemID - Hvor langt er vi og hvornår kan vi komme videre?
3. Udfyldelse af dokument til Vejle Kommune.
4. Dokumentation vedr. lyskryds, eller afvente kommunens reation/svar?
5. Henvendelser på mail eller på anden vis?
6. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
1. Sekretæren blev valgt til referent. Ordstyrer blev fravalgt, da denne ikke var nødvendig.
2. Lars retter henvendelse til Nordea igen og medbringer de nødvendige papirer og underskrifter
til oprettelse af en konto. Henrik sørger for at ændre oplysningerne i CVR registeret, så de
stemmer overens med dokumenterne (Lokalrådets adresse flyttes til Jørgen)
3. Jørgen havde udfærdiget det endelige dokument med relevante oplysninger til Vejle Kommune.
Der mangler kun bankoplysningerne.
4. Vedr. Lyskrydset: Vi blev enige om ikke at gøre mere vedr. dokumentation før kommunen
melder tilbage. Ellers har vi det oprindelige projekt liggende, hvis dette bliver nødvendigt at
bruge.
5. Der er ikke kommet nogen henvendelser i vores mail-indbakke eller på Facebook siden. Karina
har fået en personlig henvendelse vedr. manglende offentlige flaskecontainer. Tidligere har
Rema 1000 haft en stående. Jørgen retter henvendelse til Allan (Rema) vedr. muligheden for
igen at få en offentlig flaskecontainer. Eventuelt kan Fakta også kontaktes …
6. Under Eventuelt var flere emner til debat:
• Vi skal være mere aktive på vores Facebook side. Jørgen foreslog at vi eventuelt havde en
skribent/tekst-ansvarlig, som jævnligt sørger for at skrive indlæg. Flere indlæg kan ligeledes
bruges på vores website. Karina blev valgt til opgaven. Vi andre kan naturligvis også skrive.
• På vores website (www.uhrelokal.dk) mangler vi fortsat portræt billeder (selfies) fra nogle af
os. I der endnu mangler at sende et billede ind, bedes gøre dette til: mail@uhrelokal.dk
• Vi har tidligere luftet tanken om en udflugt til Kolding Legepark, for at få inspiration. Med
forbehold, har vi valgt at gøre dette Søndag, d. 11. september, hvor vi tager familien med.
Såfremt alle kan deltage (aftaler nærmere via FB) mødes vi alle kl. 10 på Remas P-plads,
hvorfra vi følges ad derned.
• Vi har modtaget en invitation til Lokalrådsarrangement i Hornsyld Fritidscenter (Hedensted
Kommune). Arrangementet afholdes Lørdag, d. 10. september fra kl 9.00. Er der eventuelt
nogle fra bestyrelsen, der ønsker at deltage? Vi kan sandsynligvis få noget inspiration fra
nogle af de 29 lokalråd i Hedensted Kommune. Dog skal det nævnes, at nogle af reglerne
kan afvige i forhold til i Vejle Kommune.
• Vores mail/telefon-liste bliver lagt op på den lukkede FB site, så alle i bestyrelsen har adgang
til oplysningerne. Jørgen sørger for dette.
Mødet sluttede kl 21.30
Næste bestyrelsesmøde afholdes Tirsdag, d. 6. september 2016 kl. 19.00 hos Lars Mikkelsen.

