Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 13. februar 2018 kl. 19.30
Mødet blev afholdt hos Henrik
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 8. februar 2018 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Ivan, Michael og Henrik
Afbud fra: Karina
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde (9. november 2017 - aflyst, d. 9. januar 2018).
2. Uhrhøj Legepark - Har vi hørt fra kommunen?
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (deadline 1/3 - udgivelse 28/3)
4. Hjertestarter - Muligheder, sponsorater, finansiering ..?
5. Tung trafik på Petersmindevej - Har vi fået svar fra kommunen?
6. Møde om “vestvejen” arrangeret af borgere - Hvordan gik det? Var vi repræsenteret?
7. Forventninger mellem UhRe Lokalråd og Vejle Kommune.
8. Generalforsamlingen i marts 2018 - Forberedelse, Skal det være et Borgermøde? Evt. tema?
Skal vi invitere politikere?
9. Reflekser - Vi blev brændt af … Skal vi søge “strakspuljen” så vi er klar til efteråret 2018?
10. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
11. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Opfølgning fra sidste møde.
Ingen kontakt fra Vejle Kommunes Tekniske Udvalg vedr. UhRe Legepark.
Reflekser: Vi har et punkt med i dagsorden.
2. Uhrhøj Legepark
Ingen respons fra Teknisk Afdeling endnu.
3. Notabene - Hvad skal vi have med næste gang?
QR kode, Logo og Påskehilsen.
Info omkring vore forskellige tiltag - herunder reflekser, hjertestarter(e) og ønsker.
Deadline falder efter vores generalforsamling, derfor vil referatet samt konstituering være med.
Oprydning i grønne områder i april 2018.
Tungtrafik - forbedring af skiltning mv.
4. Hjertestarter(e)
Vi undersøger muligheden for at søge “strakspuljen” til delvis finansiering af hjertestarter(e).

5. Tung trafik på Petersmindevej.
Efter henvendelse til Vejle Kommune omkring problematikken med tung trafik på
Petersmindevej forbi skolen, har Teknik & Miljø rettet henvendelse til entreprenørerne men
henblik på at deres chauffører vælger en anden rute (Hovertoften/Jellingvej).
Umiddelbart ser vi en positiv konsekvens - langt færre tungtransporter kører ad Petersmindevej.
6. Møde om “vestvejen” arrangeret af borgere.
Ivan var repræsenteret til mødet.
UhRe Lokalråd følger med i udviklingen og stiller os til rådighed.
7. Forventninger mellem UhRe Lokalråd og Vejle Kommune.
Kommunalvalget i november har sløvet responstiden fra kommunen ved henvendelser, set i
forhold til det foregående år (2016).
De nyvalgte politikkere sidder nu i en 4-årig periode og vi forventer langt bedre responstid.
Vi fortsætter med at presse på med de igangværende projekter.
Det er kommunens ønske at have lokalråd. Borgerne i lokalområdet bør bruge lokalrådet som
direkte bindeled til kommunen. Den vej kommer man længst …
8. Generalforsamlingen i marts 2018.
Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde hurtigt, hvor den nærmere planlægning mv.
tages op.
9. Reflekser.
Tidligere forsøg med at skaffe reflekser med logo mislykkedes - vi blev brændt af …
Vi sørger for at få reflekser klar til efteråret 2018.
10. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Der er kommet flere mails siden sidste møde i november.
Formanden har udbedt sig hjælp til at gennemgå de indkomne mails.
11. Eventuelt.

Mødes sluttede kl. 21.30

