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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: 12. september 2019
Sted: Hos Jørgen

Deltagere:

Afbud fra:

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

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 8. september 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: Henrik
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Møde med 3 andre 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

Henvendelse vedr. manglende hegn langs Jellingvej (fra busstop ved
Søvej retning byen).
Iflg. Vejle Kommune er hegnet fjernet for ca. 25 år siden. Det skønnes
ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko, så det vil ikke blive reetableret.
Asfalt på Plutovej. Der bliver ikke lagt ny belægning i 2019, men er på
kommunens prioriteringsliste.
Striber og asfaltreparation ved lyskrydset. Striber og asfalt bliver
udbedret af kommunens vejfolk.

Møde med 3 andre lokalråd og
ULN

Vi har nogle emner til møderne:
- Vi er heldige med vores lyskryds. Overordnet fungerer det fint.
- Fokus på vores rekreative område til gavn for alle. Biodiversitet frem
for bygninger.
Til mødet med ULN bliver der tid til et oplæg på ca. 10 minutter, hvor vi
bl.a. har ovenstående emner med.

Nytårskur og Hover IF

Vi har lavet en rundspørge vedr. interessen for en Nytårskur med
lokalråd, foreningslivet m.fl. til afholdelse i f.eks. januar 2020.
Vi har fået positive tilbagemeldinger og vil derfor arbejde videre med
Nytårskuren - tid, sted m.m.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Deadline for materiale til Notabenes næste nummer er først ved
udgangen af oktober. Vi tager emnet op igen ved næste møde i
oktober.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

a. Invitation fra DGI vedr. sparring og samarbejde på tværs.
Vi takker pænt nej til at deltage.
b. Forslag til optimering med f.eks. cykelsti/fortov langs
Høgsholtvej (fra Hovertoften mod Høgsholt).
På strækningen fra krydset ved Hovertoften og ud mod Høgsholt
ønskes en løsning, da mange bruger strækningen til løb-/gå-/
cykelture. Vi vil foreslå at man etablerer en Natursti i stedet, da
cykelstier har lange udsigter i øjeblikket. Fortov bliver sandsynligvis
ikke en mulighed, da strækningen ligger udenfor byzone.
Vi tager forslagene med til kommunen.
c. Henvendelse vedr. Petersmindevejs lukning.
Mellem Mælkevejen og Høgsholtvej er Petersmindevej blevet lukket. Er
det en permanent løsning? Vi har kigget i to af kommunens lokalplaner,
og vi synes, det fremgår at Petersmindevej måske ikke bliver
genåbnet. Det betyder at en genvej til Planetbyen fra Høgholtvej
måske ikke er med i kommunens planer for området.
Se Lokalplan 1263 samt Lokalplan 1286 på “www.vejle.dk".
d. Henvendelse vedr. bybusserne på Uhrhøj.
Vejle Kommune har udarbejdet en rapport om den kollektive trafik i
kommunen. Det ser ikke lovende ud for vores område.
Vi prøver at få tænkt en mulighed for et høringssvar ind for at fastholde
eller forbedre busruterne i vores lokalområde.
e. Henvendelse vedr. parkeringsmulighed i buslomme ved
bageren.
Ved den gamle buslomme efter bageren ønskes mulighed for at
etablere korttidsparkering. Vi tager spørgsmålet med til Vejle
Kommune.
f. Henvendelse vedr. fortov langs blokke på Stjernevej.
Vi genoptager dialogen omkring muligheden for at etablere fortov
langs Petersmindevej ud for blokkene på Stjernevej. Arealet er ejet af
Stjernevejen.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Eventuelt

Uhrhøj Fester afholder banko og fest for borgerene på Uhrhøj i sidste
weekend af september (27-29. sept. 2019).
Lokalrådet prøver at få en eller flere medlemmer til at hjælpe med
opstilling og oprydning.

Mødet afsluttet kl. 22.30

