Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 14. august 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 9. august 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. Vi er inviteret til møde men mangler detaljer.
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/9-18 - Udkommer 28/9-18)
4. Hjertestartere - Må vi finansiere kurser/søge strakspulje?
5. Reflekser - De er ankommet. Plan for uddeling.
6. Legeplads ved Søvej - Status og planlægning af det videre forløb.
7. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
8. Eventuelt (Dialog med forretninger om konkurrencer/samarbejde. Hvad gør vi?)
Formanden bød velkommen.
Casper blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
(De fleste punkter fra sidste møde var på dagsordenen igen).
2. Uhrhøj Legepark. Vi er inviteret til møde men mangler detaljer.
Vi har fået en tilbagemelding fra Vejle Kommune omkring møde, så vi kan komme videre med
planerne om en legepark. Torsdag d. 30. eller fredag d. 31. august er i spil. Vi foreslår, at
mødes fredag d. 31. august kl. 13. Jørgen kontakter landdistriktskoordinator Lars Kastberg.
3. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/9-18 - Udkommer 28/9-18)
Vi har fået lavet ca. 1000 reflekser, som vi planlægger at udlevere til institutioner og skoler op til
6. klasse. Ivan tager et billede, som vi kan få i bladet. Vi skal have nævnt, at Uhre Lokalråd
fremadrettet deltager i de 4 årlige Notabene redaktionsmøder. Dette sker efter ønske fra
Notabene. Derudover træder Jørgen ind i skolebestyrelsen på Petersmindeskolen, hvilket vi
håber, vil give et endnu større samarbejde og indblik i skolens arbejde og udfordringer
herunder også SSP lokaludvalgets arbejde.
Der er kommet hjertestartere op hos Uhrhøj bageren og Gaia. Ivan sørger for billeder af dem.
Hanne hos bageren har efter køb af hjertestarter fået tilbud om kursus i brugen af
hjertestarteren. Der kan deltage op til 20 personer på kurset. Hanne har spurgt om lokalrådet
kan finansiere yderligere et kursus, hvilket vi har sagt ja til.
(Vi overvejer, at nævne noget om mobilitetsplanen og Ring 3 alt efter hvilken afgørelse der
bliver truffet af byrådet den 15. august).

4. Hjertestartere - Må vi finansiere kurser/søge strakspulje?
Hanne hos bageren havde spurgt om vi i lokalrådet ville finansiere kurser i brug af
hjertestartere. Vi kan ikke søge straks-puljen og derfor skal vi tage udgiften fra vores eget lille
budget. Det har vi valgt at gøre. (Henrik – til mødet kunne Ivan fortælle at kurset formentligt
ikke ville koste mere end 1000-2000 kr., og vi var enige om, at hvis udgiften til kurset holdt sig
inden for det beløb vil vi gerne finansiere et kursus. Dagen efter mødet fik Ivan dette beløb
bekræftet af Hanne og sagde ja til at finansiere et kursus. Derfor har jeg også skrevet det med i
forbindelse med omtalen af hjertestartere i Notabene under punkt 4.).
5. Reflekser - De er ankommet. Plan for uddeling.
Til mødet kunne Jørgen vise vores nye flotte reflekser, som vi glæder os til at uddele og se
blandt børn og unge til efterår og vinter i den mørke tid. Vi planlæger at uddele dem til
institutioner og skoler op til 6. klassetrin. Bliver der reflekser til overs kan vi eventuelt uddele
nogen til f.eks. Hover Idrætsforening. Vi skal også have lavet en Facebook-opslag omkring
reflekserne og lavet en plan for selve uddelingen.
6. Legeplads ved Søvej - Status og planlægning af det videre forløb.
Vi har målt op og det skulle være muligt at placere et HY-LAND legetårn 3+ med gyngestativ på
arealet. Vi har indhentet priser på legetårn og et eventuelt faldunderlag bestående af
gummifliser. Vi skal have undersøgt nærmere omkring byggetilladelse, oprettelse af forening ift.
ansvarsfordeling/vedligeholdelse, navn på forening og indsamling (eventuelt via Facebook).
7. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
A. Stoffer - misbrug og salg, SSP, Natteravne, politi. Vi tager kontakt til SSP for at høre
nærmere omkring problematikker og indsatsområder samt om der er noget vi som lokalråd
kan gøre. En mulighed kan være at søge straks-puljen om et beløb til en foredragsholder,
der kan tale om forebyggelse, stoffer og misbrug mv.
B. Kombineret fortov/cykelsti langs Jellingvej? Vi tager kontakt til Vejle Kommune og forhører
os om mulighederne. Måske der også skal bedre skiltning til.
8. Eventuelt (Dialog med forretninger om konkurrencer/samarbejde. Hvad gør vi?
Vi har tidligere talt med Allan hos Rema1000 omkring muligheden for at synliggøre lokalrådet
via konkurrencer. Vi arbejder videre med ideer til markedsføring.
(Henrik – du har haft kontakten med Allan, så vi håber du også vil tage den videre dialog med
ham. Så må vi alle sammen komme med ideer til konkurrencer inde på vores lukkede
Facebook gruppe).
Mødet sluttede kl. 21.20

