Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 14. november 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 9. november 2017 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 på sidste møde
2. Uhrhøj Legepark. Status. Hvordan gik møde med Juridisk Afd. tidligere på dagen (14.11.)?
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.
Ivan blev valgt til referent.
1. Opfølgning fra sidste møde.
Vi talte om legeparken, Notabene - hvad vi kunne skrive og hvad vi kunne få med, og om vi
havde fået henvendelser på mail siden sidst. Status:
Legepark: Vi skulle afvente mødet med kommunen, d. 14. november 2017.
Notabene: Vi valgte kun at skrive en Julehilsen fra UhRe Lokalråd.
Andre henvendelser: Vi fik bekræftet at krydset ved bageren er med på kommunens liste.
2. Uhrhøj Legepark - status. Hvordan gik mødet med Jur.Afd.?
Uhrhøj Legepark: Hvordan gik mødet tidligere på dagen?
Kommunen ser positivt på at starte en dialog vedr. stablering af legeområde, i forbindelse med
etablering af mulig bebyggelse på matr. nr. 3BZ (området bag Sternevejen)

3BZ

3BX

3BZ - Bag Stjernevejen
3BX - Gl. Boldbane

Vi vil snarest muligt sætte en Facebook afstemning i gang, vedr. hvilke aktiviteter, der er mest
tilslutning for at få stableret i området. Det er noteret at både området matr. nr. 3BZ og 3BX (den
gamle boldbane) muligvis begge er kommet i spil, til etablering af rekreative aktiviteter.
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
QR-kode, logo, evt. billede af hjertestarter eller refleks med logo?
Vi vil fortsat arbejde med ide-generering i vores lukkede Facebook gruppe.
Hvis der er mere nyt omkring legeparken, vil det komme med, da vi ønsker at informere
løbende, så snart vi har nyt.
4. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
A. Reflekser fra UhRe Lokalråd?
Vi vil arbejde videre med ideen om produktion af reflekser med UhRe Lokalråds logo. Vi
afventer svar fra kommunen, om det er tilladt at indkøbe reflekser påtrykt logo og uddele på
skole og institutioner for de midler, vi har fået tildelt af kommunen.
B. Teksten til Petersmindeskole-sangen?
Der er kommet forespørgsel omkring teksten til Petersmindeskole-sangen. Denne har vi fået
fingre i (haps, haps), og vil snarest dele sangen - sunget af børn på Petersmindeskolen
sammen med den smukke tekst, forfattet af lærer og elever på skolen.
5. Eventuelt.
Der blev diskuteret, hvad status er for hjertestartere, og desværre er status at Trygfonden ikke
har valgt at sponsorere område med de anmodede hjertestartere. UhRe Lokalråd vil derfor tage
kontakt til Hover Idrætsforening for at høre, hvordan de har fået etableret deres hjertestarter.
Vi søger hen imod at få etableret udendørs hjertestartere ved Hjertebageriet og ved Børnehuset
Gaia, og vil gå i dialog med begge for at høre, hvilke finansieringsmuligheder der er , samt
hvilke sponsorrater vi sammen kan søge.

Mødes sluttede kl. 22.00

