Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 11. april 2017 kl. 20.00
Mødet blev afholdt hos Karina
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 7. april 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Lars, Karina og Henrik.
Afbud fra: Ivan og Michael.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Konstituering af de 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
2. Opfølgning på sidste møde. Gennemgang - historie mv.
3. Kursus, hvad skal vi arbejde videre med? Har vi noget at fortælle om.... Ja masser :)
4. Årsmødet, hvad fik vi "med hjem"?
5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Karina blev valgt til referent.
1. Konstituering af de 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Konstitueringen blev enstemmigt vedtaget som følger:
Næstformand: Ivan
Kasserer: Lars
Suppleant: Michael
2. Opfølgning på sidste møde. Gennemgang - historie mv.
Gennemgang + historie udsættes til næste møde, da de to nye bestyrelsesmedlemmer var
fraværende.
Vi arbejder videre med prioritetslisten til Vejle Kommune:
TRAFIK

LEGEPARK /-PLADS

Krydset v. Hovertoften/Petersmindevej

Legepark
Søvej - henvendelse vedr. legetårn og bænke
Rema 1000 - henvendelse vedr. bænk(e)

3. Kursus, hvad skal vi arbejde videre med? Har vi noget at fortælle om.... Ja masser :)
Temaet var at “finde sit DNA” som lokalråd.
Hvordan “brander” vi os?
Jørgen og Henrik havde fået ideen til en mobil-stand, som det er muligt at få finansieret gennem
strakspuljen. Jørgen kontakter forhandleren og hører om mål, mulighed for logo m.m.
Vi vil gerne have en slogan for lokalrådet, og har diskuteret muligheden for at udskrive en
konkurrence på Facebook siden, så vi kan få inspiration til et slogan. Vi “brainstormer” i vores
lukkede Facebook gruppe.
Desuden talte vi om ny-indkøb af jakker/skjorter og lign. - Vi mangler størrelser på de to nye
bestyrelsesmedlemmer, men når det er på plads, kan vi få bestilt.
Den bedste branding er personligt fremmøde!
4. Årsmødet, hvad fik vi "med hjem"?
Ideer om:
- samarbejde med Vestbyens Lokalråd (nystartet) om f.eks. et arrangement i skoven v/
Himmelpind.
- samarbejde med alle de mindre lokalråd i Vejle Centrum, om at få en fælles side i lokale
aviser, f.eks. en gang i måneden. Hvem vil tage kontakt til de andre lokalråd?
EXPATS (VEN = Vejle Expats Networking).
Stort interesse for vore jakker og visitkort
5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
Hvad skal med?
Logo, QR-kode, kontaktoplysninger.
Den nye bestyrelse.
Andet? Vi brainstormer i vores lukkede Facebook gruppe.
Fremtidige deadlines: 1/5 1/7 1/9 samt 1/11 2017
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Nej - ikke udover den henvendelse ang. bænke ved Rema 1000, som vi har besvaret og sat på
prioritetslisten - se pkt. 2.
7. Eventuelt.
De kommende mødedatoer for 2017:
9/5
13/6
8/8
12/9
10/10
14/11
Karina formulerer konkurrencen om slogan, som lægges til godkendelse i vores lukkede
Facebook gruppe.
Forslag angående afregning til værten for bestyrelsesmøder blev enstemmigt vedtaget.

Mødes sluttede kl. 22.30

