Bestyrelsesmøde i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 19. september 2018 - kl. 19.30
Formanden indkaldte til bestyrelsesmødet, d. 6. september 2018.
Mødet blev flyttet fra d. 11. september.
Mødet er hermed indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Til stede: Jørgen, Ivan og Henrik
Afbud fra: Lars, Casper og Michael
Mødet blev indkaldt efter følgende dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde.
2. Uhrhøj Legepark. Vi er inviteret til møde men blev aflyst. Muligvis andre arealer?
3. Legeplads ved Søvej - Status
4. Notabene - Info om udvalg. Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/11-18 Udkommer ultimo november.)
5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
6. Eventuelt
Formanden bød velkommen.
Ivan blev valgt til referent.
1. Opfølgning på sidste møde.
- Vi løb gennem punktet omkring legeparken – og mødet med kommunen er igen blevet
aflyst.
-

Notabene fik indhold rettidigt.

-

Hjertestartere er der kommet styr på.

-

Reflekser er blevet uddelt.

-

Gennemgået referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

-

Vi opsøger arbejde med skolens SSP medarbejdere, og stiller os til rådighed for tiltag. Det
undersøges om muligheder for yderligere udvidelse af natteravnenes arbejde på Uhrhøj.

-

Vi har fået svar fra kommunen om kombineret fortov og cykelsti på Jellingvej, som har
forklaret at der vil blive set på muligheder for at sikre alle parter en ordentlig løsning.

2. Uhrhøj Legepark. Vi er inviteret til møde men blev aflyst. Muligvis andre arealer?
- Der er muligvis nye muligheder omkring placering og samarbejde med Skolen og dennes
områder. Vi ser frem til yderligere spændende dialog.
-

Vi afventer svar fra Vejle Kommune for at afholde et planlægningsmøde, hvor vi kan få gjort
vores muligheder klare.

3. Legeplads ved Søvej - Status
Status er at der er lavet noget grundlæggende arbejde hvor området er blevet ridset op i forhold
til Vejle Spildevands materiel. Placeringen af legepladsen er stadigt til debat internt, og vi skal
have lavet nye tegningsforslag som vi alle kan godkende. Når vi har en godkendt plan, kan vi
søge byggetilladelsen ved Vejle Kommune for den fulde løsning. Når alt er på plads, vil der blive
oprettet en indsamling af midler til realiseringen af Legepladsen.
4. Notabene - Info om udvalg. Hvad skal vi have med i næste blad? (Deadline 1/11-18 Udkommer ultimo november.)
Vi har været til møde med Notabene, og har en rigtig god fornemmelse for et super godt
samarbejde, og vi har tilbudt dem al den hjælp som vi kan bistå med.
5. Har vi fået henvendelser på mail eller andet siden sidst?
- Den 04/10-2018 deltager UhRe Lokalråd, Skolebestyrelsen og Petersmindeskolens
Ledelse iForældre Foreningens årsmøde på Petersminde Skolen.
-

Peter Sepstrup har indbudt UhRe Lokalråd til deltagelse i Temamøde om samarbejdet i
nærdemokratiet i Vejle Kommune. Vi ser meget frem til at deltage i dette, så vi kan give
vores input til et bedre og mere effektivt samarbejde.

-

Vi deltager i møde med Tyge Mortensen, som er blevet tildelt UhRe Lokalråd som
sparringspartner for at komme frem med nye gode ideer for lokalområdet.

6. Eventuelt
Vi har talt om at der nu er blevet afsat penge i budgettet hos Vejle Kommune for opstart af
etableringen af Vestvejens etape 1.

Mødet sluttede 21:10

