Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 10. april 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 2. april 2018.
Mødet er hermed indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Henrik, Casper og Michael
Afbud fra: Ivan og Lars
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Konstituering samt opfølgning på sidste møde (13. marts 2018)
2. Uhrhøj Legepark - har vi hørt noget?
3. Notabene - hvad skal vi have med i næste blad?
4. Hjertestartere - hvordan griber vi det an?
5. Reflekser - hvordan griber vi det an?
6. Temamøde om “Ring 3” (Vest-vejen) - indhold/deltagere?
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31. maj - deltagere?
8. Henvendelser på mail eller andet siden sidst?
9. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Henrik blev valgt til referent.
1. Konstituering samt opfølgning på sidste møde (13. marts 2018)
I. Konstituering: Ved generalforsamlingen blev der valgt et nyt medlem ind i bestyrelsen efter
Karina Due.
Bestyrelsen ser nu ud som følger:
Formand
Jørgen Otto Kongerslev
Næstformand
Ivan Lykkegaard Abrahamsen
Kasserer
Lars Mikkelsen
Sekretær
Henrik Laursen
Medlem
Casper Nielsen (nyvalgt 2018)
Suppleant
Michael Jensen
II. Opfølgning på sidste møde:
Vi havde ikke hørt nyt vedr. Uhrhøj Legepark fra Vejle Kommune.
Hjertestartere og reflekser blev udsat til efter generalforsamlingen.
2. Uhrhøj Legepark - har vi hørt noget?
Afventer stadig svar fra Vejle Kommune.
3. Notabene - hvad skal vi have med i næste blad?
Vi planlægger, at referatet fra generalforsamlingen kommer med.
Konstitueringen samt logo og QR-kode.
4. Hjertestartere - hvordan griber vi det an?
Vi har fundet et firma, der tilbyder en totalløsning inkl. service, hvilket vi finder interessant.
Ivan undersøger nærmere.

5. Reflekser - hvordan griber vi det an?
Henrik og Jørgen arbejder på at skaffe tilbud fra et firma.
Strakspuljen vil blive søgt til dækning af udgiften.
6. Temamøde om “Ring 3” (Vest-vejen) - indhold/deltagere?
Vejle Kommune afholder et tema-møde omkring “Ring 3” (Vestvejen) medio april, som vi
deltager i. Udfra den oprindelige VVM-redegørelse fra 2008, vil vi anbefale den mest vestlige
linieføring under hensyntagen til udstykningerne i Planetbyen 2, der er væsentlig ændret i
forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen, samt hensynet til skov og stier. Endvidere er
Vestvejen ikke længere kategoriseret som “Forbindelsesvej til Hover/Uhrhøj” men som ringvej,
der skal forbinde Bredsten Landevej med motorvejskrydset i Hornstrup.
Vi deltager i tema-mødet.
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31. maj - deltagere?
Til Årsmøde for Lokalråd, skal vi finde 3 ting/projekter. Vi aftaler nærmere på vores lukkede
Facebook gruppe, hvor deltagere bliver fundet. Foreløbigt program bliver lagt ud på den
lukkede Facebook gruppe.
8. Henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Vi vil undersøge, om vi kan påvirke beslutningen om en sti fra Stenbukken til den nærliggende
skov. På nuværende tidspunkt, skal man krydse en mark (privat-ejet), hvilket er
uhensigtsmæssigt.
Der afholdes Naturens Dag, d. 9. september 2018.
9. Eventuelt
I. Vi aftaler nærmere omkring yderligere tøj-indkøb med logo via Facebook.
II. Vi kigger på muligheden for at få udarbejdet en totalløsning for Uhrhøj Legepark. Vi har
fundet et firma, der kunne være interessant.
III. Mangende information samt links, der ikke virker på Vejle Kommunes hjemmeside omkring
Lokalråd.

Mødet sluttede kl. 22.15.

