Referat fra Generalforsamling i UhRe Lokalråd
Onsdag, d. 21. marts 2018 kl. 19.00
Teatersalen, Petersmindeskolen
Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af lokalråd og suppleanter
6. Eventuelt
Til stede fra bestyrelsen var: Jørgen, Ivan, Henrik, Lars og Michael
Afbud fra følgende bestyrelsesmedlemmer: Karina
Kl. 19.10 - Formanden byder velkommen .
1. Valg af dirigent
Henrik vælges som dirigent
Ivan vælges som referent
2. Formandens beretning
Formanden læste sin beretning op. Den blev godkendt.
Der var ingen spørgsmål.
3. Kasserens beretning
Beretningen blev gennemgået.
Der blev spurgt til, hvad kommunens bidrag til Lokalrådet går til.
Der blev spurgt til de initialiver, som Lokalrådet har omkring legeplads på Søvej og legepark på
den sidste del af Hovertoften.
Forældreforeningen byder ind med samarbejde i arbejdet omkring legeparken.
Det bliver af formanden forklaret fremgangsmåder omkring lovgivning og regler for etablering af
legepark.
Yderligere input til at få kommunen til at komme frem med en “masterplan” for Uhrhøj, så vi i
lokal samarbejde ved, hvad vi har at arbejde med. De fremmødte efterspørger specielt et fokus
på grønne områder.
Der blev diskuteret vigtigheden af, at kanalisere gennem UhRe Lokalråd.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra borgere.
Lokalrådets forslag fremlægges og diskuteres i salen.
Der blev foreslået, at lave en input kanal fra ungdommen (hvor ungdommen repræsenteres).
Der blev spurgt om skolen er repræsenteret i UhRe Lokalråd.
Der stemmes om vi udvider fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer - enstemmigt vedtaget.
5. Valg af lokalråd og suppleanter
Formanden fortæller om konstruktionen af lokalrådet og hvem der er på genvalg m.m.
Der blev spurgt i salen om nogle var interesseret i at indtræde i UhRe Lokalråd.
Ingen i salen ønsker at indtræde - Lokalrådets forslag til udvidelse af Lokalrådet forkastes.
Formanden fortæller om Lokalrådets tilbliven og Lokalrådets samarbejde med kommunen.
Der kommer forslag fra salen, hvordan Lokalrådet kan blive mere synlig overfor befolkningen.
Det bliver foreslået at referatet efter hvert bestyrelsesmøde bliver brudt op til små spiselige
“posts” på Lokalrådets Facebook gruppe.
Det bliver påpeget i salen, at det er vigtigt at ungdommen bliver involveret i de tiltag der sker i
området, så man sikrer fælleskabsfølelsen.
Det forslås, at der indkaldes til “Ekstraordinær Generalforsamling”, hvor vi igen forsøger at få
udvidet Lokalrådet til 7 bestyrelsesmedlemmer.
Lokalrådet trækker forslaget om udvidelsen til 7 medlemmer tilbage, da vi fik 1 ny kandidat fra
salen. Det er derfor muligt at fortsætte med den nuværende bemanding på 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
6. Eventuelt
Der blev præsenteret fra beboergruppen omkring Vestvejen.
Bemærkning: Bynær natur.
Lokalrådet stiller kommunikation til kommunen til rådighed.
Stigruppen inviterer Lokalrådet til en guidet tur i skoven.
Vi mødes for enden af Stenbukken lørdag, d. 5. maj kl. 13. Alle borgere er velkommen til at
deltage.
Input omkring trafikforholdene på Uhrhøj: Få kommunen til at tage ansvaret og få Teknik & Miljø
til at facilitere et møde, hvor de tager imod input om trafikforhold på Uhrhøj. Dermed får deres
eksperter mulighed for at komme frem til de rigtige løsninger.
Lokalrådet stiller kommunikation til kommunen til rådighed.

Generalforsamlingen er slut - Formanden siger tak for i aften kl. 22.00.

