Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 10. oktober 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 5. oktober 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Lars og Henrik.
Afbud fra: Michael, Karina og Ivan.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde (12. sept. 2017)
2. Uhrhøj Legepark - status. Kan vi begynde at skrive om det i Notabene? Evt. sætte skitsen og
listen over aktiviteter i ?? Opfordre til borger-input ???
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad ?
4. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst ?
5. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Opfølgning fra sidste møde.
Hjertestarter: Vi afventer tilbagemelding fra TrygFonden.
Legeparken: Vi afventer endeligt svar fra Vejle Kommunes Juridisk Afdeling.
Musik til Sct. Hans: Der bliver sørget for musik. Vi bidrager om nødvendigt med diverse. Vi vil
undersøge med Vejle Musikskole om de eventuelt vil deltage med kor eller lign.
2. Uhrhøj Legepark - status, Notabene, skitse/tegning, borgerinput?
Så snart vi får henvendelse fra Vejle Kommune omkring lejeaftalen (lovet tilbagemelding i uge
41/2017 red.), vil vi orientere nærmere på vores Facebook side samt på www.uhrelokal.dk
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
Vi har en ønskeliste til aktiviteter samt en skitse-tegning over området, som vi vil bringe i
Notabene. Derudover noget info-tekst samt logo og QR-kode.
4. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Vi har fået bekræftet, at vores henvendelse omkring lysregulering i krydset ved bageren er på
Vejle Kommunes liste over “mindre anlægsarbejder” for perioden 2018-2021.
En borger-henvendelse vedr. muligheden for at få en cykelsti langs Jellingvej mellem Søvej og
Egevej retning Jelling (langs græsarealet ved busholdepladsen red.)
5. Eventuelt.
Der var ingen emner under Eventuelt.
Mødes sluttede kl. 21.30

