Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Onsdag, d. 9. maj 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 2. maj 2018.
Mødet er hermed indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Henrik, Casper, Ivan og Michael
Afbud fra: Lars
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde. Høringssvar om Ring 3 formuleres.
2. Uhrhøj Legepark. Har vi stadig ikke hørt fra Vejle Kommune?
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Udkommer 30. juli 2018)
4. Hjertestartere - Status
5. Reflekser - Status
6. Tøj - Bestilling planlægges ved enighed.
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31. maj. Deltagerliste/Bidrag til “Væggen”.
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
9. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Ivan blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde. Høringssvar om Ring 3 formuleres.
Vi udarbejder høringssvar, og har dialog omkring hvilke emner vi ønsker at fremhæve.
Bemærkninger om UhRe Lokalråds bemanding, og ønsket om at lave flere fremstød til
promovering af lokalrådet og dennes indsigt og muligheder for området.
2. Uhrhøj Legepark. Har vi stadig ikke hørt fra Vejle Kommune?
Der er opdatering om Legeparken. Vi forventer at modtage nyeste tegninger om byggeriet og
områdeplanlægningen for Matrikel 3BZ og Petersmindevej 30, inden for 3 uger.
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Udkommer 30. juli 2018)
Der diskuteres hvad der skal med i Notabene – og der er enighed om QR kode og LOGO.
Deadline er den 01.07.2018, og vi agter at udarbejde yderligere i vores lukkede facebook
gruppe inden denne dato. Opfølgning på dette på mødet 12.06.2018.
4. Hjertestartere - Status
Hjertestartere: Vi er blevet enige om som Lokalråd at give 1000 kr. pr. hjerterstarter der
etableres på Uhrhøj. Vi er i dialog med Hjertebageriet og Gaia som interesserede parter, men
flere har lov at kontakte os for et tilskud, mod at UhRe Lokalråd får et klistermærke på
løsningerne. Vi indsamler yderligere tilbud for hjerteløsninger.

5. Reflekser - Status
Reflekser: Status er at vi er dialog med et trykkeri som er i stand til at lave 1000 stk. i et fint
design. Der blev besluttet hvilket design vi går med, og vi er nu klar til at placere ordren. Vi
søger strakspuljen for tilskud til reflekserne som vi helst gerne vil have i farve, men kan
acceptere i sort/hvid, hvis tilskuddet ikke bliver stort nok.
6. Tøj - Bestilling planlægges ved enighed.
Tøj – Der blev prøvet og bestilt tøj til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. Jørgen bestiller ud
fra tidligere mål.
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31. maj. Deltagerliste/Bidrag til “Væggen”.
Årsmøde: Der blev lavet en deltagerliste og en liste over ting vi skal have med til årsmødet.
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Ingen henvendelser fra borgere.

9. Eventuelt.
Legeplads på Søvej – Der skal forventningsafstemmes med Vejle Spildevand omkring det
udsete område. Der er blevet tilbudt nogle datoer for møde med Vejle Spildvand, så vi forventer
snarest afklaring. Der arbejdes på finansiering via en slags crowdfunding til etablering af
legepladsen, og vi vil forsøge at sende til kendte interessenter som kunne være interesseret i at
bruge legepladsen. Her tænker vi på specielt på dagplejere i området. Vedligeholdelse af
området ved legepladsen skal også afstemmes med kommunen og Vejle Spildevand.
Der overvejes at indgå i samarbejde med Rema 1000 omkring konkurrencer på facebook for at
udbrede kendskabet til UhRe Lokalråd.

