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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: 13. august 2019
Sted: Afholdt hos Jørgen

Deltagere:

Afbud fra:

Jørgen (JK)

Ivan (IA)

Casper (CN)

UhrVærk (UV)

Michael (MJ)
Henrik (HL)

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 8. august 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 andre lokalråd og ULN
3. Udviklingsagenter, kursus over 4 aftener.
4. Bysyn
5. Nytårskur
6. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
7. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
8. Eventuelt.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Opfølgning på sidste møde

Vi har nu modtaget reservedele til messestanden. Der er indkøbt
nogle sponsorgaver til Uhrhøj Festers bankospil den 27.
september. Vi påtænker at købe lidt flere sponsorgaver. Vi
fortsætter vores vandreture igen efter sommerpausen. Vi starter
op onsdag den 21. august kl. 19.30.

Møde med 3 andre lokalråd og
ULN

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) har
inviteret til møde onsdag den 9. oktober med Vestbyen, Grundet
og Grønlandsvejens Lokalråd. Vi debatterer internt på vores
lukkede Facebook-gruppe omkring vores oplæg til mødet.

Udviklingsagenter, kursus over
4 aftener

Jørgen har bedt Thyge om at vende tilbage med noget mere
konkret materiale om kurset. Vi er ved at få et møde i stand med
Hover If. i forhold til om de måske kender nogen, som kunne
være interesserede i at deltage i kurset.

Bysyn

Vi var før sommerferien til møde med repræsentanter fra
Planetbyen og Claus Weng Petersen, afdelingsleder Anlæg &
Infrastruktur og Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk i
Vejle Kommune. Udgangspunktet var omfartsvejen i forhold til
støj og hastighed samt de trafikudfordringer der er på Uhrhøj og
som må forventes at blive yderligere påvirket når omfartsvejen
kommer. Vejle Kommune undersøger nærmere i forhold til
mulige løsninger og giver en tilbagemelding. En af de store
udfordringer med den manglende cykelsti fra rundkørslen ved
Planetbyen og hen til Petersmindeskolen er der dog ikke en
umiddelbar løsning på. Vi afventer tilbagemeldingen fra Vejle
Kommune og har derfor besluttet at udskyde bysynet.

Nytårskur

Vi har nævnt vores ide om en nytårskur for Hover Ifs formand
Leif Nygaard. Han er interesseret og vi har aftalt at tage et møde
med Hover Ifs hovedbestyrelse, så vi kan drøfte ideen nærmere.
Ideen er en nytårskur med deltagelse af foreningslivet på Uhrhøj/
Hover for at styrke samarbejdet og sammenholdet samt dele
viden og erfaringer.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Deadline for næste blad er 1. september. Vi debatterer internt i
vores lukkede Facebook-gruppe omkring indhold.
Vi henviser som altid til vores Facebook-side,
hjemmesideadresse og mailadresse inkl. QR-kode og vores logo.
Jørgen informerede kort om seneste møde i Notabenes
redaktionsudvalg.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

En borger har gjort os opmærksom på at der mangler hegn ca.
30-50 m ved fortovet langs Jellingvej. Vi tager ud og kigger på
det med henblik på at kontakte Vejle Kommune. Henvendelse fra
en borger der bor på Plutovej om, at vejen i høj grad trænger til et
nyt slidlag efter mange reparationer /lapper. Vi har desuden fokus
på nogle tilpasninger i forhold til lyskrydset ved bageren, som vi
også vil gøre Vejle Kommune opmærksom på.
Tilbud fra Vejle Kommune om at blive Trivselskonsulent. Arbejd
med din egen ide i dit lokalområde over 4 kursusaftener. Det er
gratis og alle kan deltage. Vi lægger tilbuddet ud på vores
Facebook-gruppe.

Eventuelt

Vi deltog til familiedag hos Fakta søndag den 11. august. Her fik
vi en god snak med flere borgere og det var i det hele taget et
godt arrangement.

Mødet afsluttet kl. 21.45

