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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: Onsdag, d. 15. maj 2019
Sted: Petersmindeskolen

Deltagere:

Afbud fra:

Jørgen (JK)

Ivan (IA)

Casper (CN)

UhrVærk (UV)

Michael (MJ)
Henrik (HL)

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 11. maj 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 m.m.
2. Vandreture, tanker og idéer
3. Planlægning, 19.5 Hal arrangement.
4. Legeplads ved Søvej - Status kort.
5. Notabene - Eventuel info fra udvalg. Hvad skal vi have med i næste blad? Deadline 1/7-19.
6. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Opfølgning på sidste møde

Vi gennemgik et par emner.

Vandreture, tanker og idéer

CN laver et opslag i nærmeste fremtid omkring interessen for en
eventuel vandretur i lokalområdet.
Flere ideer blev taget til efterretning.

Planlægning, 19.5. Hal
arrangement

I forbindelse med I forbindelse med indvielsen af Petersmindehallen, d.
19. maj 2019 drøftede vi, hvad vi skulle møde op med til indvielsen.
Vi medbringer bl.a. vores Messestand, reflekser og visitkort.

Legeplads ved Søvej - Status
kort.

UhRe Lokalråd har afholdt møde med initiativtagere.
Byggetilladelsen er godkendt af rette myndigheder.
Matriklen omkring søen er fra gammel tid inddelt i flere zoner. Zonerne
er ejet af forskellige husstande. Ejerne skal give tilladelse.
Der skal oprettes en forening til indsamling af midler, driften m.m.

Notabene - Eventuel info fra
udvalg - hvad skal vi have med
i næste blad? Deadline 1/7-19.

Årsmøde for lokalråd afholdes snarest og i den forbindelse vil
formanden skrive lidt herom.
Sponsorgaver blev nævnt som emne. Vi arbejder videre med
muligheden.
Faste indslag i form af Logo, QR-kode m.m.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Ingen henvendelser.

Eventuelt

De sidste detaljer omkring “Årsmøde for Lokalråd” faldt på plads.
Vi deltager i Årsmødet i Vingsted.

Mødet afsluttet kl. 21.30

