Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 12. juni 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 7. juni 2018.
Mødet er hermed indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Casper, Ivan og Michael
Afbud fra: Lars, Henrik
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Uhrhøj Legepark. Har vi hørt noget?
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/7-18 - Udkommer 30/7-18)
4. Hjertestartere - status
5. Reflekser - status
6. Legeplads ved Søvej - Status og planlægning af det videre forløb
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31/5-18. Kort opfølgning
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
9. Eventuelt (Dialog med forretninger om konkurrencer/samarbejde. Hvad gør vi?)
Formanden bød velkommen.
Ivan blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
Vi talte om følgende på sidste møde:
- Legeparken på skrænten
- Legepladsen på Søvej
- Status om hjertestartere
- Forberedelse til Årsmødet
- Afslutning af høringssvar i forbindelse med Ring 3.
- Tøj bestilling

2. Uhrhøj Legepark. Har vi hørt noget?
I forbindelse med Uhrhøj legepark på skrænten bag stjernevej, er vi desværre blevet bedt om at
slå koldt vand i blodet, da kommunen har flere afdelinger og projekter som koordineres omkring
det projekt. Vi overvejer muligheden for at samarbejde med skolens elevråd/de store klasser, for
at få input til hvilke udfordrende/rekreative aktiviteter som de ønsker på aktivitetsområdet på
den gamle boldbane, som vi håber at få brugsret over. Vores håb er involvering af de unge gør,
at de oparbejder ejerskab og dermed aktivt gør brug af aktivitetsområdet.
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/7-18 - Udkommer 30/7-18)
Vi talte om hvad der skal med i notabene næste gang: QR kode, LOGO og en skrivelse omkring
vores aktuelle aktiviteter.

4. Hjertestartere - status
Som aftalt på forrige bestyrelsesmøde, vil UhRe Lokalråd gøre opmærksom på at vi giver 1000
kr. pr. dokumenteret hjertestarter på Uhrhøj, mod at lokalrådet for at lov at sætte et klistermærke
på med vores LOGO. Der er blevet indhentet tilbud fra flere forskellige hjertestarter firmaer, som
er blevet fremsendt til de institutioner og forretninger som havde et ønske om at etablere
hjertestartere i området.
5. Reflekser - status
Vi er glade for at kunne berette at vores arbejde med at søge strakspuljen hos Vejle Kommune
er lykkedes. Refleksdesign og bestilling er gennemført, og vi glæder os rigtigt meget til at se
vores børn i området være langt mere sikre i trafikken, med vores smukke reflekser.
6. Legeplads ved Søvej - Status og planlægning af det videre forløb
Status er at vi af Vejle Spildevand har fået lov til at opføre legepladsen på matriklen på Søvej.
Der skal dog stadigt søges om byggetilladelse for legepladsen ved Vejle Kommune, og denne
ansøgning ønsker Vejle Spildevand også at besigtige da de ønsker at etablere
mandskabsadgang til deres vandsystem omkring søen. Det er vores hensigt at legepladsen
skal finansieres via Crowdfunding, men denne tilgang understøttes ikke af Vejle Kommune på
nuværende tidspunkt. Vi undersøger mulighederne.
Der blev talt omkring sikkerheden omkring legepladsen, og der var enighed om at der skal
søges om opstilling af et ”legende børn” skilt.
Der er kræfter i lokalområdet som gerne vil være med til opstillingen af legepladsen/legetårnet/
sandkas-sen/gyngestativ, men først skal vi udarbejde forslag til flere forskellige løsninger og få
tilsagn fra lokalområdet til hvilken løsning der skal arbejdes for.
7. Årsmøde for Lokalråd, d. 31/5-18. Kort opfølgning
Vi havde et oplysende og positivt årsmøde for Vejles mange lokalråd, og der var en masse
sparring omkring hvordan samarbejdet lokalrådene imellem samt Vejle Kommune kan
forbedres. Der blev taget en masse notater af Vejle Kommunes repræsentanter ud fra den
sparring som var på årsmødet, og vi ser frem til at se hvad Vejle Kommune kommer med af
tiltag.
8. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
Vi har været i dialog med et par borgere ved genindvielsen af Himmelpind om at der på vejene
ved overgangen mellem Merkurvej og Petersmindevej er huller i asfalten. Vi var behjælpelige
med at lave en indberetning til Vejle Kommune, som hurtigt fik løst problemet. Vi kan gøre
opmærksomme på at ”Giv et praj” appen nogle gange placerer indberetninger forkert, og kan
give falske afvisninger fra Vejle Kommune. I de tilfælde vil UhRe Lokalråd gerne være
behjælpelige med en ekstra og mere direkte indberetning.
Vi er blevet gjort opmærksomme på at der er blevet observeret øget trafik på Høgsholtsvej, og
at der i den forbindelse bliver lavet trafikmålinger i området.

9. Eventuelt (Dialog med forretninger om konkurrencer/samarbejde. Hvad gør vi?)
Vi overvejer at køre nogle konkurrencer med lokale forretninger på facebook, så der er
mulighed for at vinde noget mens at UhRe Lokalråd’s navn og brand bliver styrket.
Vi overvejer at tage kontakt til Vejle Kommune omkring natteravnene i Vejle for at få hjælp til at
engagere lokale borgere til at gøre Uhrhøj til et mere trygt område om natten.
Vi overvejer at oprette en tilbagevendende post hvor vi opfordre folk til at komme med input.
”Din ide er vores mission”.

Mødet sluttede kl. 21.30

