Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Mandag, d. 8. oktober 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 3. oktober 2018. Mødet er hermed indkaldt i
overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Henrik, Casper og skoleder Anders Hyltoft, Petersmindeskolen (Anders deltog
ved punkt 1-3).
Afbud fra: Lars, Michael og Ivan.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Kursusforløb. Hvem deltager? Det rekreative område som fiktivt projekt?
3. Uhrhøj Legepark / Rekreativt område.
4. Legeplads ved Søvej – Status
5. Notabene - Info om udvalg og hvad skal vi have med i næste blad? Deadline den
01.11.2018 (udkommer slut november)
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Casper blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
Vi gennemgik kort referatet fra sidste møde. Legeplads ved Søvej og Uhrhøj Legepark er
på dagsordenen igen.
2. Kursusforløb. Hvem deltager? Det rekreative område som fiktivt projekt?
Kurset med Jeanette Lund i Vingsted er over tre sammenhængende aftener. Det er for
svært at få til at gå op med familielivet og vi er nødsaget til at droppe kurset. Med 1 eller 2
deltagere vurderes det, at vi vil få for lidt ud af det. Vi håber, at Vejle Kommune en anden
gang vil tage det med i overvejelserne, da det tidligere har givet problemer med er kursus
blot over 2 dage.
Planen var at arbejde med Uhrhøj Legepark/ det rekreative område på kurset.
3. Uhrhøj Legepark / Rekreativt område.
Vi har arbejdet med projektet i over halvandet år, men har stadigvæk ikke fået en endelig
tilbagemelding fra Vejle Kommune om, hvorvidt vi kan få lov til at bruge arealerne bag
Stjernevej og den gamle boldbane. Sidst vi skulle have møde med kommunen om projektet
aflyste de samme dag, og vi er ikke blevet indkaldt til et nyt møde. Vi må fortsætte med
løbende at kontakte kommunen og håbe på en snarlig afklaring, så vi kan komme videre
med projektet.
Vi fik en god snak med Anders fra Petersmindeskolen og drøftede også mulighederne for
måske at bruge Petersmindeskolens arealer til at realisere nogle af vores planer for
legepark og rekreativt område for Uhrhøjs beboere. Vi diskuterede også muligheden for at
indsamlinger f.eks. sponsorerede løb mv. kan gå til et lokalt formål – gerne således at man
et år samler ind til et bestemt formål frem for flere sporadiske indsamlinger.

4. Legeplads ved Søvej – Status
Vi aftalte at Casper laver en ny plantegning, hvor legetårnet vendes, så der bliver mere
plads foran rutsjebanen. Efterfølgende skal der ansøges om byggetilladelse.
Vi kan formentlig ikke bruge Facebook til crowdfunding, som vi ellers havde forventet, og vi
skal derfor undersøge alternativer. Der er også spørgsmålet omkring den fremtidige
vedligeholdelse af legepladsen. En mulighed kan være at hjælpe en af de interesserede
borgere med at oprette en forening/bestyrelse til at varetage både crowdfunding og
fremtidig vedligeholdelse.
5. Notabene - Info om udvalg og hvad skal vi have med i næste blad? Deadline den
01.11.2018 (udkommer slut november)
Vi har møde med Vejle Kommune tirsdag i uge 43 omkring det kommende lyskryds ved
bageren. Måske vi kan præsentere den endelige løsning i Notabene?
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst.
Ingen nye henvendelser i denne omgang.
7. Evt.
Med alt den mediedækning der har været omkring politiets nye stærekasser, diskuterede vi
kort muligheden for at få en stærekasse placeret ved tanken over for Rema1000 på
jellingvej.

