Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 12. marts 2019 - kl. 19.30

Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 7. marts 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.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning på sidste møde.
Forberedelse af generalforsamling. Status.
ULN på besøg, hvem skal vi eventuelt kontakte? (2 lokalråd udover os)
Legeplads ved Søvej - Status
Notabene - Eventuel info fra udvalg, og hvad skal vi have med i næste blad
Deadline den 01.05.2019 (udkommer 29. maj)
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 talte mest generalforsamling, som er på som særskilt punkt igen.
2. Forberedelse af generalforsamling. Status.
Der er lavet aftale med Rema1000 og Hot’n Cold omkring mad/drikke til
generalforsamlingen. Vi har desuden forespurgt Uno-X om lov til at hænge opslag om
vores generalforsamling op ved vaskehallen. Petersmindeskolen har lovet at sende info
ud omkring generalforsamlingen via skoleintra. Der er desuden kommet opslag op
diverse steder på Uhrhøj – både fysisk og på Facebook/hjemmeside. Vi vil løbende
lave opslag om generalforsamlingen på Facebook - både vores egen side og på lokale
Facebooksider.
3. ULN på besøg, hvem skal vi eventuelt kontakte? (2 lokalråd udover os)
Vi afventer yderligere udspil fra ULN.
4. Legeplads ved Søvej
Vi afventer at få byggetilladelsen godkendt. Vi prøver at rykke for svar efter
generalforsamlingen.

5. Notabene
Vi gør Notabene/distributionen opmærksom på, at der er nybyggeriområder på Uhrhøj
bl.a. Gimlevej som ikke modtager Notabene.
I blad med deadline 1. maj - referat fra generalforsamlingen og eventuel konstituering.
6. Henvendelser siden sidst
Vestbyens lokalråd har spurgt om vi vil deltage ved Vejles folkemøde på rådhuset
sammen med dem. Vi har valgt at takke nej til tilbuddet.
Vi glæder os til at deltage ved indvielsen af den nye Petersmindehal søndag den 19.
maj.
Vi har fået mail fra Vejle Kommune om at der igen kan søges støtte til at genoprette og
pleje naturen og lave stier og friluftsfaciliteter.
7. Eventuelt
I forbindelse med trafiksituationen omkring Petersmindeskolen, så afventer vi om den
nye ind-/udkørsel på Petersmindevej også kan være med til at aflaste
trafikproblematikken på Gemmavej.
Mødet afsluttet kl. 22.30

