Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 9. maj 2017 kl. 19.30
Mødet blev afholdt hos Henrik
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 1. maj 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Karina, Lars, Ivan, Karina og Henrik.
Afbud fra: Michael.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde (11. april 2017).
2. Kursus - gennemgang og fremlæggelse af resultater.
3. Flipcounter - Messestand.
4. Facebookside - Debat om indhold.
5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad? Hvordan forbereder vi os bedre til næste
deadline?
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
7. Engagement.
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Karina blev valgt til referent.
1. Opfølgning fra sidste møde.
Gennemgang af historie mv. (ud fra formandens beretning)
Messestand er indkøbt.
Vi arbejder fortsat videre med slogan og eventuelt konkurrence på Facebook om dette.
2. Kursus - Gennemgang og fremlæggelse af resultater.
Forslag til forskellige arrangementer (fx grillaften), men først og fremmest branding.
Vi udarbejder en seddel med vores mærkesager som ”bullets” (Ivan), evt. to forskellige (en med
de overordnede mål og en med de mere konkrete).
3. Flipcounter - Messestand.
Samlet, demonstreret og godkendt under stående ovationer.
Opbevares hos Jørgen.
4. Facebookside - debat om indhold.
Vi aftaler at dele VAFOs artikler om vores område (og kun VAFO).
Generelt vil vi forsøge at lave positive opslag og holde øje med eventuelle debatter, således at
tonen forbliver rar og god.

5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad? Hvordan forbereder vi os bedre til næste
deadline?
Næste deadline er i slutningen af juni, så vi kan nå at få indholdet endeligt på plads ved næste
møde midt i juni.
Forslag til indhold: QR-kode, Kontaktoplysninger, billede af den nye stand, evt ”mød os til” (hvis
vi deltager ved et lokalt arrangement).
Vi aftaler at vi løbende kommer med forslag i den lukkede facebook-gruppe.
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Mail: Invitation til deltagelse i ”Vores Vejle” om deltagende og aktivt medborgerskab. Invitationen
bliver lagt ud på vores lukkede facebookside, så vi hver især kan læse hvor og hvornår og
tilmelde os.
Henvendelse angående sponsorgaver til Multihuset/Uhrhøj Fester (Banko/Amerikansk Lotteri)
Vi har vedtaget at vi gerne vil sponsere 10 æsker chokolade, og det giver Jørgen besked om en
af de nærmeste dage.
Som en kommentar til et opslag på facebook: forslag om flere skraldespande/hømmere i
området.
Dette kommer på vores prioriteringsliste til kommunen.
7. Engagement.
Vi er nået til enighed om, hvordan fremtiden skal se ud.
8. Eventuelt.
- Kontakt til Camilla Mølgaard angående Hovertoften/Jellingvej, hvor der pt. er fartmåling/
trafiktælling samt Gemmavej.
- Kansten på chikaner på Petersmindevej smuldrer.
- Lastbiler på Petersmindevej skal ledes ”uden om” via skilt
- Fodgængerovergang/helle ved skolen mangler afstribning/synlighed
- Alt ovenstående opdateres på prioritetslisten (Karina), som vi lægger på den lukkede side.
- Oversigt over grundejerforeninger og lokalråd (liste på kommunens hjemmeside). Lægges på
den lukkede side.

Mødes sluttede kl. 22.30

