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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: Tirsdag, d. 8. oktober 2019
Sted: Petersmindehallen

Deltagere:

Afbud fra:

Jørgen (JK)
Casper (CN)
Michael (MJ)
Henrik (HL)
Ivan (IA)
UhrVærk (UV)

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 5. oktober 2019.
Dermed er mødet indkaldt i overensstemmelse med UhRe Lokalråds vedtægter §4 stk. 1.

§ 4.1
Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde i 2. uge i hver måned, dog undtaget Juli og
December - og iøvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden.
Suppleanten medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets
afholdelse. Der føres beslutningsprotokol ved hver møde.

Mødet er hermed beslutningsdygtigt.
Formanden bød velkommen.
Referent: Casper
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Møde med 3 lokalråd og ULN
3. Nytårskur og Hover IF
4. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
5. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
6. Eventuelt.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Opfølgning på sidste møde

Forslag om cykelsti/fortov langs Høgsholtvej (fra Hovertoften mod
Høgsholt).
Kommunen har meddelt, at der ikke er umiddelbare planer om natursti
langs Høgsholtvej, men at der laves stier i det nye boligområde ved
Petersmindevej og ned mod Høgsholtvej. Når det hele er bygget
færdigt, må vi vurdere, om der er behov for yderligere stier.
Henvendelse omkring lukning af Petersmindevej.
Vi har fået at vide fra kommunen, at Petersmindevej åbner igen inden
jul, men at der ifølge lokalplan 1263 er mulighed for at lukke den når
omfartsvejen kommer.
Henvendelse omkring nedskæringer ift. busplaner/busruter
Vi er ved at se på sagen og vil overveje et høringssvar.
Henvendelse vedrørende parkeringsmuligheder (den gamle
buslomme) ved bageren. Kommunen har lovet at se på sagen og
vender tilbage.
Henvendelse vedrørende fortov langs blokkene ved Stjernevejen.
Her har kommunen meddelt, at de er i direkte dialog med
Stjernevejens bestyrelse.
Uhrhøj fester afholdt fest og banko og det var en kæmpe succes.

Møde med 3 lokalråd og ULN

Vi vil til mødet nævne vores udfordringer med at få et rekreativt
område stillet til rådighed. Vi har igennem flere år arbejdet på at få
råderet over området bag Stjernevej og ned langs Hovertoften, men
uden held. Vi har ikke opgivet, men vil arbejde på en plan B, hvor vi vil
undersøge om der er andre steder som kan bruges. Vi arbejder derfor
videre med vores planer om et rekreativt område. Derudover vil vi til
mødet nævne vores nye lyskryds.

Nytårskur og Hover IF

Vi er i fuld gang med at planlægge nytårskuren til en gang i januar. Det
endelige program med eventuelle oplægsholdere kommer senere. Vi
arbejder på at få lavet en invitation hurtigst muligt.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Deadline den 01.11.2019 (udkommer i slutningen af november)
Jørgen har informeret om hvad der rører sig i udvalget. I næste
nummer vil vi bl.a. nævne vores nytårskur og planene med et rekreativt
område.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Casper har været til møde hos kommunen sammen med Carsten
Sørensen fra Planetbyen som opfølgning på mødet før sommerferien.
Fra kommunens side deltog afdelingsleder Claus Weng Petersen,
Teknik & Miljø og diplomingeniør Camilla Mølgaard, Teknik & Miljø.
Claus havde været rundt på elcykel og set på de steder vi havde
nævnt til første møde. Det har bl.a. resulteret i at nogle af skiltene ved
rundkørslen Petersmindevej/Mælkevejen er blevet rettet (formentlig
efter at en lastbil har været imod) og derudover er flere huller blevet
lappet bl.a. på cykelstien langs Petersmindevej. Derudover foreslog
Claus at stien langs Gaiavej udvides med ca. 30 cm og at der også
udvides og mærkes bedre op i rundkørslen ved Gaivaj/Trojavej.
Endelig laves der lidt ændringer og tydeligere opmærkning ved
Trojavej og Adonisvej. Der er desværre ikke så meget at gøre ved
vandrenderne på tværs af cykelstien langs Adonisvej ved overgangene
til stikvejene. Claus vil gerne mærke op med hajtænder ved hver
overgang, men vi er enige om at det ikke er løsningen. Samme
problematik med vandrenderne møder man i øvrigt også som cyklist
langs Stenbukken. Vi havde også oppe at vende om der skal laves
stiovergange for enden af hver stikvej på Adonisvej og over til stien i
Planetbyen 2, som går parallelt med Adonisvej og Stenbukken. Der har
tidligere været modstand mod dette, og derfor må det blive op til de to
Grundejerforeninger, Planetbyen 1 og Planetbyen 2, at blive enige.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Eventuelt

Intet nyt.

Mødet afsluttet kl. 21.30

