Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 12. september 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 7. september 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 (8.8.17).
2. Status på hjertestartere.
3. Uhrhøj Legepark - status. Kan vi begynde at skrive om det i Notabene? Evt. sætte skitse og
liste over aktiviter?? Opfordre til borgerinput???
4. Lyd/Musik til næste Sct. Hans? Samarbejde med, vi sponsorerer??
5. Cykelløb - Skal vi være til stede med vores stand?
6. Uhrhøj Fester - Hvordan gik det lørdag, d. 9. september?
7. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad? Pakke flyers med i bladet. Vi fik ikke noget
med i seneste udgave …
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
9. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
Ingen info til punktet.
2. Status på hjertestartere.
Kommentar omkring hjertestarter: Deadline for ansøgning om tilskud fra TrygFonden var 1.
september. Denne blev overholdt og vi afventer nu beslutningen fra TrygFronden, som afgør om
vi kan få sponsoreret en hjertestarter.
3. Uhrhøj Legepark - status.
Angående legeparken er vi i venteposition, hvor vi afventer noget skriftligt fra kommunen, som
kan give os rettigheder til at gå i gang med at ændre landskabet.
Vi undersøgte jordbundskvalitet med “http://gis.vejle.dk" og konkluderede, at legeparkens
matrikel ikke er blevet klassificeret, og desuden ligger i et område, som er undtaget for
områdeklassificering.
Vi vil følge op med kommunen om vi må gå i gang med området - med første fokus på at
etablere parkeringspladser, stisystemer samt rydning af området, så befolkningen og sponsorer
kan se størrelsen og mulighederne om området.

4. Lyd/Musik til næste Sct. Hans. Samarbejde ? Vi sponsorerer …
Angående lydanlæg til Sct. Hans: Vi indgår et samarbejde med Uhrhøj Fester, så det bliver
sikret at der bliver et lydanlæg stillet til rådighed, både i forbindelse med båltalen og musik til
sang omkring bålet. Det er også vores ambition, at række ud til lokalområdet for at høre, om der
er musikanter eller sangere/kor, som kunne tænke sig at akkompagnere fællessangen.
5. Cykelløb (PostNord Danmark Rundt). Skal vi være til stede med vores stand?
Angående til forestående cykelløb, vil Uhre Lokalråd ikke deltage med vores stand, men
medlemmer vil have Uhre Lokalråd tøj/jakker på, og sikre at vi har flyers og visitkort med.
6. Uhrhøj Fester. Hvordan gik det?
Status for Uhrhøj Festers arrangement på Hover Stadion lørdag, d. 9. september: Det gik
enormt godt. Vi har fået etableret et fornuftigt samarbejde med flere foreninger i området og
borgerne. Vi blev synliggjort med vores messestand og nyindkøbte pavillon og fik meget positiv
respons.
Bemærk: Man kan følge Uhrhøj Fester på deres Facebook-side: “https://www.facebook.com/
uhrhoejfester"
7. Notabene - hvad skal vi have med i næste blad?
Vi har aftalt at vi træder sammen, d. 21. september, for at sætte flyers ind i Notabene.
I næste blad vælger vi at sætte skitse samt beskrivelse af legeparken.
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Nej - ingen henvendelser.
9. Eventuelt
Vi forbereder os på Borgermøde/Vælgermøde, d. 19. september kl. 19 på Petersmindeskolen,
hvor vi vil tale om legeparken og trafikale udfordringer.

Mødes sluttede kl. 21:30

