Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 13. november 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 9. november 2018. Mødet er hermed
indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Casper og Michael.
Afbud fra: Lars, Henrik og Ivan.
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Synlighed, samarbejde, tovejs kommunikation? Intern kommunikation?
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
01.01.2019 (udkommer slut januar)
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen.
Jørgen 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. Synlighed, samarbejde, tovejs kommunikation? Intern kommunikation?
Vi talte om at bede om et møde, med Lars Kastberg, Peter Sepstrup, og en
deltager fra kommunens kommunikations afdeling. Vi vil gerne have afklaret
hvordan vi i fremtiden kan blive mere synlige og samarbejde med kommunen. Det
vi oplever, er at det kun er 1-vejs kommunikation, at vi skal være synlige overfor
borgerne, men når vores henvendelser bliver bearbejdet og eﬀektueret, så mangler
vi at kommunen anerkender vores arbejde, og hjælper med at synliggøre, at her er
der tale om tiltag som er blevet til, efter henvendelse fra UhRe Lokalråd. Dette
møde vil blive indkaldt med en dagsorden. Internt talte vi om, om den lukkede
facebook gruppe for bestyrelsen, var den bedste kommunikationskanal, eller om vi
skulle bruge e-mails fremadrettet. Vi blev enige om at forsætte som før, men
opfordrer til alle følger med, og kommenterer på opslagene i gruppen. Der vil i
enkelte tilfælde blive sendt e-mails ud.
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. Det arbejder vi videre på, og i
forbindelse med før nævnte møde vil dette være et af punkterne på dagsordenen.

4. Legeplads ved Søvej – Status
Der kan nu ansøges om byggetilladelse. Vi skal have endeligt fastlagt, om vi har
midler til rådighed til at finansiere denne byggetilladelse. Den vil være gældende i 1
år. Vi går i dialog med Helene og Lene, om projektet. Vi anbefaler at der oprettes en
forening, som skal varetage den fremtidige drift. Vi vil stå til rådighed og bakke op,
og kan søge puljer mv. for hjælp til finansiering. Der skal også laves en grundig
undersøgelse lokalt, om der er borgere i nabolaget som kan have noget imod
projektet. Så snart at godkendelser med videre er faldet på plads, kan der
påbegyndes indsamling af midler.
5. Notabene - Info om udvalg og hvad skal vi have med i næste blad? Deadline
den 01.01.2019 (udkommer slut januar)
Vi debatterer løbende de emner som vi skal skrive om i næste blad, i vores lukkede
facebook gruppe eller på e-mail.
6. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst.
A. Fortov langs Jellingvej er meget beskidt, er ikke blevet rengjort siden den
sidste sne smeltede. - Vi har fået bekræftet, at fortovet fremadrettet vil indgå
i samme arbejdsgang som renholdelse af cykelstien ned gennem skoven. I
løvfaldsperioden vil det være 1 gang i ugen.
B. Kombineret cykelsti og fortov langs Jellingvej. - Vi rettede henvendelse til
kommunen vedrørende dette den 14.08.2018. Vi har fået bekræftet at der vil
blive kigget på det, når midlerne bliver afsat dertil i budgettet.
C. Cykelsti fra planetbyen og ned til Vardevej. - Vi anbefaler at afvente den nye
vej som kommer til at løbe ganske tæt på eksisterende cykelsti, og da der vil
være cykelsti langs med vejen, vil der let kunne etableres adgang der imellem.
F.eks. ved Stenbukken, men altså kun for cyklister.
D. Instruktion i brug af hjertestarter. - Der er en stigende interesse for at
afholde flere instruktioner i brug af hjertestarter, efter at Hjertebageriet var
vært for dette. Vi arbejder for at gentage denne succes, og går derfor i dialog
med Hjertebageriet om kontaktperson. Vi melder ud når vi har noget mere
konkret at tilbyde.
7. Eventuelt
Ingen yderligere emner.

