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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: Tirsdag, d. 11. juni 2019
Sted: Petersmindeskolen

Deltagere:

Afbud fra:

Jørgen (JK)

Ivan (IA)

Casper (CN)

UhrVærk (UV)

Michael (MJ)
Henrik (HL)
Gæst: Peter Sepstrup, Vejle Kommune

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 6. juni 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. Vandreture, evaluering mv.
3. Messestand
4. Legeplads ved Søvej
5. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
6. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Opfølgning på sidste møde

Til sidste møde planlagde vi bl.a. vores tilstedeværelse ved åbningen
af Petersmindehallen. Vi talte kort om sponsorgaver til Uhrhøj Festers
bankospil den 27. september. Vi talte også om at få et bysyn med Vejle
Kommune, hvor vi ser på bl.a. trafiksikkerhed og trafikale problemer
mv. Peter deltog for bl.a. at tale udvikling og samarbejde. Resterende
punkter er med som særskilte punkter på dagens møde.

Vandreture, evaluering mv.

Vi har indtil videre inviteret til to gåture og de er blevet godt modtaget,
men vi håber dog på endnu større tilslutning. Vi forventer at fortsætte
med gåturene frem til sommerferien, hvorefter vi evaluerer igen.

Messestand

Vi har fået tilbud på reservedele til vores messestand, som desværre er
gået i stykker. Vi blev enige om at tage imod tilbuddet og få
messestanden repareret.

Legeplads ved Søvej

Vi har i noget tid arbejdet på at få et legetårn op ved matriklen på
Søvej efter at flere borgere havde henvendt sig om dette. Der er ikke
nogen legeplads på den side af Jellingvej og ønsket var et
samlingssted hvor også børnene kunne lege, mens man bl.a.
benyttede bord/bænke-sættene ved søen. Vi havde fået tilladelse fra
Vejle Spildevand, som bl.a. har vandbassin under jorden, og også
indhentet byggetilladelse hos Vejle Kommune. Da matriklen er ejet af
en række lodsejere/grundejere omkring Søvej var næste skridt at
indhente tilladelse fra alle ejerne. Et par af de borgere som var
interesseret i at få legetårnet var derfor rundt for at indhente tilladelse.
De nåede dog ikke langt før en af grundejerne på Søvej klagede til
Vejle Kommune og til Lokalrådet over planerne om et legetårn.
Planerne om et legetårn er derfor droppet.
Hvis der senere kan blive enighed om et legetårn så har vi materialet,
så der igen kan søges byggetilladelse.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Der er udvalgsmøde den 25. juni. Derudover håber vi, at lyskrydset
ved Hjertebageriet er færdigt inden deadline, så vi kan få et billede
med i bladet. Vi forfatter en lille tekst omkring gåture og om det
kommende bysyn. Vi overvejer, at opfordre alle borgere til at byde ind
med trafikale problemer, som ønskes medtaget til bysynet. Vi vil
derudover nævne vores ide om en nytårskur med deltagelse af
foreningslivet på Uhrhøj/Hover for at styrke samarbejdet og
sammenholdet samt dele viden og erfaringer. Vejle Kommune har
desuden inviteret os samt interesserede ildsjæle fra foreningslivet til at
blive uddannet udviklingsagenter. Vi henviser som altid til vores
Facebook-side, hjemmesideadresse og mailadresse inkl. QR-kode og
vores logo.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Vi er inviteret til at deltage i et kursus hvor ildsjæle fra foreningslivet
kan blive uddannet udviklingsagenter. Peter Sepstrup fra Vejle
Kommune fortalte om initiativet. Formålet er at etablere et lokalt team
af udviklingsagenter der skal styrke udviklingen af vores lokalsamfund
og øge sammenhængskraften. Kursusforløbet strækker sig over 4
workshops og skal klæde udviklingsagenterne på til at komme i mål
med konkrete udfordringer og projekter.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Eventuelt

Den 27. maj var der opstartsmøde i forbindelse med den nye Cafe i
Petersmindehallen. Der blev nedsat et udvalg og der arbejdes på at få
planlagt den daglige drift. Michael fra UhRe Lokalråd deltog i mødet.

Mødet afsluttet kl. 21.30

