Referat fra bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 20. juni 2017 kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 14. juni 2017 og mødet er dermed indkaldt i
overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter.
Til stede var: Jørgen, Ivan, Michael og Henrik.
Afbud fra: Karina og Lars
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde (9. maj 2017).
2. Indvielse af Hover Multihus (19. juni).
3. Det ved vi om Petersmindehallen.
4. Uhrhøj Legepark
5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Opfølgning fra sidste møde.
Gennemgang af punkter fra sidste møde.
Vi tager udgangspunkt i vores prioriteringsliste og vil binde listen op på vores slogan:
UhRe Lokalråd - Din idé er vores mission
2. Indvielse af Hover Multihus (19. juni).
Lokalrådet var repræsenteret ved indvielsen af Hover Multihus. Udover Lokalrådet var også
nogle af udvalgsformændene, borgmesteren, skoleinspektøren samt en masse glade børn. Der
var lidt underholdning inden snoren blev klippet. Vi fik en forfriskning, mens børnene fik en is.
Desuden en guidet rundtur på skolen, for at besigtige de nyrenoverede omgivelser samt de nye
tilbygninger.

3. Det ved vi om Petersmindehallen.
Forsikringsselskabet har meldt ud, at skaderne efter branden i februar er over 50%.
Det giver lokalområdet mulighed for at sætte eget præg på fremtiden omkring en ny hal.
Det vil primært blive skolen og idrætsforeningen, der er med i beslutningsprocessen omkring
indretning mv.
4. Uhrhøj Legepark
UhRe Lokalråd har tidligere søgt om muligheden for at bruge et areal ved Hovertoften til at
etablere en legepark. Det ønskede areal har vi fået tildelt af Vejle Kommune.
Vi har udarbejdet en foreløbig skitse, samt en liste med emner. Disse er fremsendt til
kommunen.
5. Notabene. Hvad skal vi have med i næste blad?
Deadline er om få dage.
Forslag til indhold: Vi vil have et billede af lokalrådet omkring messestanden.
Vi skriver et indlæg omkring de planer vi allerede nu har til legeparken.
Notabene udkommer i begyndelsen af august.
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Nej der er ingen henvendelser.
7. Eventuelt.
Vi har drøftet ideen om at få trykt en “flyer”/folder til husstandsomdeling, for at vise alle at vi er til
stede. Der var flere ideer omkring udseende og indhold.
Endvidere drøftede vi, om der er behov for flere hjertestartere i lokalområdet. På nuværende
tidspunkt forefindes der 2 hjertestartere - hhv. på Petersmindeskolen samt ved det nye klubhus
på Hover Stadion.
Mødes sluttede kl. 22.30

