Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 8. januar 2019 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 3. januar 2019. Mødet er hermed
indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Henrik og Casper.
Afbud fra: Lars, Michael og Ivan.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Forberedelse af kommende generalforsamling i marts måned..
3. Uhrhøj Legepark/rekreativt område.
4. Legeplads ved Søvej
5. Notabene
6. SSP og Natteravne. Kan vi gøre noget for at hjælpe?
7. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst.
8. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Casper blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
Vi gennemgik kort referatet fra sidste møde. Vi er blevet lyttet til fra Vejle Kommunes side ift.
rydning af fortov langs Jellingvej. Fremadrettet ryddes fortov langs Jellingvej samtidig med at
cykelstien igennem skoven ryddes. I forhold til henvendelse omkring ønske om cykelsti fra
Planetbyen og ned til byen henviser vi til den kommende cykelsti som laves langs vejen ned til
Vardevej. Legeplads ved Søvej og Uhrhøj Legepark er på dagsordenen igen.
2. Forberedelse af kommende generalforsamling i marts måned.
Vi satser på en dato i uge 12 eller 13. Vi læner os op af sidste års planlægning. Afholdelse i
Teatersalen på Petersmindeskolen.
Hvis der bliver behov for det tager vi ekstra møde udelukkende til planlægning af
generalforsamlingen.
3. Uhrhøj Legepark/rekreativt område.
Formand og næstformand i UhRe Lokalråd har møde med Vejle Kommune den 22. januar
vedrørende rekreativt område på den gamle boldbane på Petersmindevej og området bag
Stjernevej og langs svinget ved Hovertoften. Fra Vejle Kommune deltager områdechef for Plan,
Byg & Miljø Lars Buksti, planlægger Mette Holm Pedersen og landdistriktskoordinator Lars
Kastberg.
Baggrunden for mødet er, at vi i UhRe Lokalråd undrer os over, at vi siden 2016 ikke har kunnet
få afklaring på, om vi kan benytte de pågældende områder som rekreativt område. Først fik vi
tilladelse af kommunens juridiske afdeling, men blot 10 dage efter trak man tilladelsen tilbage,
fordi Planudvalget havde planer om at der skulle etableres nybyggeri på området. Byrådet har
ellers i kommuneplanen 2017-2029 vedtaget at ”vores område” skal fremstå som rekreativt
område (1.4.R.2). Vi håber, at vi på mødet kan få en afklaring.

4. Legeplads ved Søvej
Vi arbejder fortsat på at få et legetårn op ved Søvej. UhRe Lokalråd står for ansøgning om
byggetilladelse. UhRe Lokalråd betaler i første omgang for udgifter til selve byggetilladelsen.
Finansiering af legetårn mv. skal foregå som en indsamling blandt borgere i området. Der skal
oprettes en forening der varetager drift og vedligeholdelse i samarbejde med lokalrådet og Vejle
Kommune. Vi afventer at få byggetilladelsen godkendt inden vi går videre med projektet.
5. Notabene
I vores samarbejde med Notabens udvalg har vi tilbudt assistance med at lave en hjemmeside,
da Notabenes nuværende hjemmeside skal adskilles fra Petersmindeskolens hjemmeside. Vi
afventer yderligere fra Notabenes udvalg.
6. SSP og natteravne
Vi har kontaktet Vejles natteravne ift. at få natteravne til at gå på Uhrhøj fordi borgere har
forespurgt om muligheden. Vi er i dialog med natteravnene.
SSP: Vi henviser til SSP Vejle, hvis borgere retter henvendelse omkring SSP-arbejdet.
7. Henvendelser siden sidst
Vi har fået en henvendelse fra Birte Navntoft og Hover IF vedrørende indvielse af hallen. Vi
bistår med arbejdskraft og vil være synlige med vores stand.
Vi har modtaget det foreløbige udkast fra Vejle Kommune til projektering af lyskryds ved
Hjertebageriet og det ser fornuftigt ud.
8. Eventuelt
Ingen kommentarer

