Side 1 af 2

Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: Tirsdag, d. 9. april 2019
Sted: Formanden

Deltagere:

Afbud fra:

Jørgen (JK)

Michael (MJ)

Casper (CN)

Ivan (IA)

Henrik (HL)

UhrVærk (UV)

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 4. april 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. Natteravne
3. ULN Møde
4. Legeplads ved Søvej
5. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
6. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.

Side 2 af 2
Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Opfølgning på sidste møde

Vi har taget ideerne om bl.a. øget biodiversitet og fremførte
problematikker omkring trafiksikkerhed fra generalforsamlingen til
efterretning. Vi tager kontakt til kommunen om fremførte trafikale
problemer, som vi også selv tidligere har gjort kommunen opmærksom
på, og beder om en status.

Natteravne

Vi har i Lokalrådet talt det igennem og vi vurderer på nuværende
tidspunkt, at der ikke er behov for natteravne på Uhrhøj.

ULN Møde

Vi har fået et forslag om at mødes med tre andre lokalråd. Vi overvejer
dog, at finde andre lokalråd som vi har mere tilfælles med.

Legeplads ved Søvej

Vi har fået byggetilladelse til opførsel af legetårnet på Søvej. Der er
nogle formalia der skal undersøges nærmere. Efterfølgende inviterer vi
initiativgruppen til møde om det videre forløb.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Vi vil gerne vise den nye bestyrelsessammensætning inkl. henvisning
til Facebook-side, hjemmesideadresse og mailadresse, QR-kode og
vores logo.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Vi har rettet henvendelse til Borgmesteren i forbindelse med høring på
lokalplan 1286, fordi at vejforbindelsen mellem Mælkevejen og
omfartsvejen går igennem boligområdet. Vi er derfor bekymrede for
trafiksikkerheden, men efter svar fra Planchef Lars Buksti, er vi blevet
oplyst om at kommunen af hensyn til trafiksikkerheden har lavet
væsentlig bedre oversigtsforhold og at vejen har et vejtracé på 50 m
som facadeløs vej modsat f.eks. Stenbukken med et vejtracé på 17 m.
Til gengæld er vi blevet oplyst om, af Lars Buksti, at Stenbukken ikke
er endelig afskrevet som stamvej ud til forbindelsesvejen, hvilket
overrasker os, da vi var af den opfattelse, at vi var blevet lovet af
kommunen, at dette ikke ville ske. Kommunen forventer i løbet af
foråret/sommeren, at der træﬀes endelig politisk beslutning om
udformningen af omfartsvejen vest om Uhre, herunder også om
Stenbukken skal udgå som mulig vejforbindelse til Mælkevejen.

Eventuelt

Vi skriver til kommunen omkring status på lyskryds ved bageren.

Mødet afsluttet kl. 21.55

