Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 8. august 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 2. august 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Lars, Michael, Ivan og Henrik.
Afbud fra: Karina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde (20.6-17).
2. Status på hjertestartere.
3. Uhrhøj Legepark - status.
4. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
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.
Jørgen, Michael og Henrik deltager i et orienteringsmøde omkring Petersmindehallen på skolen
onsdag, d. 9. august (dagen efter dette møde).
Mht. Uhrhøj Legepark projektet - Der er intet nyt fra Vejle Kommune, hvilket skyldes
sommerferien.
Under punket “Eventuelt”, blev der drøftet muligheden for at få trykt “flyers”. De har været i
trykken og enkelte er blevet uddelt i forbindelse med Sct. Hans aften.
2. Status på hjertestartere.
På nuværende tidspunkt har vi 2 hjertestartere i området. En på Petersmindeskolen samt en
ved Hover IF’s nye klubhus. Er det nok ??
Hjertebageren har givet udtryk for, at de er interesseret i at få en hjertestarter udendørs. Vi har i
den forbindelse sendt en ansøgning til TrygFonden, og afventer svar.
3. Uhrhøj Legepark - status.
Vi har fået bevilget området af Vejle Kommune. Der skal nu udarbejdes en lejekontrakt. Pga.
sommerferien er den endnu ikke klar.
4. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
Vi undersøger muligheden for at få medsendt vores nye “flyer” sammen med en af de
kommende udgaver af Notabene.
Fremtidige deadlines i 2017: 1/9 samt 1/11.

5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Vi har fremsendt en række spørgsmål til Vejle Kommune, som vi har fået tilbagemelding på. Vi
arbejder videre med de afgivne svar.
6. Eventuelt.
Der var ingen emner til punktet.

Mødes sluttede kl. 21:15

