Side 1 af 3

Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: 13. november 2019
Sted: Mødelokalet, Petersmindehallen

Deltagere:

Afbud fra:

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

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 8. november 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 4 andre lokalråd og ULN - Evaluering
3. Nytårskur
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

Vi gennemgik kort referatet fra sidst.

Møde med 4 andre lokalråd og
ULN - Evaluering

Vi havde til mødet en god dialog med bl.a. formanden for ULN Thyge
Havgaard Bjerring og drømmen om et rekreativt område lever videre.
De andre lokalråd oplever samme problemer som os, med at
kommunen ikke altid er så gode til at informere og inddrage
lokalrådene i lokale anliggender, som f.eks. da kommunen pludselig
fældede træerne rundt om den gamle boldbane her på Uhrhøj. Det er
svært at være talerør for kommunen når vi ikke bliver informeret.

Nytårskur 23. januar 2020

Invitationer er sendt ud og vi har fået de første tilmeldinger.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?
(Udkommer ultimo januar ’20)

Jørgen informerede om hvad der rører sig i udvalget. Vores præst
Simon har trukket sig fra udvalget og i stedet for Simon er
menighedsrådsformand Mogens Lützen indtrådt i Notabenes
redaktionsudvalg. Søren Haag Pedersen som repræsenterede
Plejecenter Hovergården, er ligeledes udtrådt, da han har skiftet job.
Vi har bidraget med en tekst bl.a. om vores arbejde med at få råderet
over et rekreativt område og vores logo samt QR-kode.
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Dagsorden:
Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Eventuelt

Mødet afsluttet kl. 21.45

Beskrivelse / Beslutning

A. Vi er blevet spurgt om vi vil sponsorere præmier 4l tombolaen
ved Hover IF Cup den 14.15. december. Vi giver sponsorgaver
og s4ller med frivillig arbejdskraB i det omfang, som vi har
mulighed for det.
B. Vi har fået en henvendelse vedrørende lyskrydset og blevet
gjort opmærksom på, at mange kører over for rødt lys ved den
første stoplinje, når man kommer ned fra Petersmindevej. Et
problem vi 4dligere har lavet et Facebook.opslag omkring. Vi
reKer henvendelse 4l kommunen for at høre, om de har
forslag 4l en løsning på problemet.
C. Der var desuden et forslag om at droppe tryk for fodgængere
og lade fodgængerfelterne skiBe sam4dig med lyskrydsets
øvrige traﬁksignaler. Vi har talt om det, og da lyskrydset er
rødt i alle retninger, hvis der ikke kommer biler, så vil der ikke
være mulighed for, som fodgænger, at ak4vere 4l grønt lys.
D. Vi har fået en henvendelse vedrørende Gemmavej, hvor der
køres for stærkt, oBe af forældre der skal aﬂevere børn. Vi
prøver at skrive 4l kommunen, men er bekendt med at man
4dligere har forsøgt at ﬁnde en løsning.
E. Petersmindeskolens skoleleder har spurgt 4l, om vi i lokalrådet
kan være behjælpelige med at søge midler 4l etablering af
bl.a. overdækket terrasse på skolens område. Et område som
er oﬀentligt 4lgængeligt. Vi undersøger om vi må/kan gøre
deKe som lokalråd.
F. Vi har fået en mail fra kommunen som svar på vores
henvendelse om parkering ved den gamle buslomme ved
bageren. Kommunen har godkendt det, og når poli4et har
godkendt det, vil der komme skilte op som indikerer, at man
må parkere der.
G. Vi er blevet spurgt, og har sagt ja, 4l at være medunderskriver
på en mail 4l kommunen vedrørende has4gheden på den
kommende omfartsvej. Borgere i området ønsker, at der skal
være 60 km/t ud for planetbyen i stedet for de 70 km/t som er
oplægget. DeKe af hensyn 4l traﬁksikkerhed og støj.
H. Vi har også fået en henvendelse på, om man kan lave
dobbeltreKet cykels4 fra udkørslen ved Børnegården og Hover
Ifs klubhus og ned 4l fodgængerovergangen ved HovertoBen.
Mange, som kommer fra HovertoBen og skal op 4l
Børnegården eller Hover Ifs klubhus, tager denne s4 for at
undgå at krydse Jellingvej to gange. Det første stykke er s4en
dobbeltreKet, men stykket ud og langs Jellingvej er ikke
dobbeltreKet.

Ugeavisen har i samarbejde med Vejle Kommune sat fokus på
lokalrådene, og der vil i de kommende uger komme portrætter af alle
lokalråd og deres formænd. Det startede i uge 46, hvor Vestbyens
Lokalråd og Hornstrup Lokalråd blev præsenteret.

