Generalforsamling i UhRe Lokalråd
Tirsdag, d. 27. marts 2019 - kl. 19.00

Der er indkaldt til Generalforsamling i Uhre Lokalråd og vi håber på at se et stort fremmøde og
stor interesse.
Indkaldelsen er udsendt, d. 5. marts 2019 via vores Facebook side, hjemmeside samt øvrige
Facebookgrupper, der har direkte relation til vores område. Indkaldelsen er udsendt rettidig i
henhold til UhRe Lokalråds vedtægter $2.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af lokalråd og suppleanter
6. Eventuelt

1.Valg af dirigent
-

Bestyrelsen forslår – Henrik
o

Henrik blev valgt og bød velkommen.

o

Dirigent påpeger at generalforsamlingen er korrekt indkaldt.

o

Dirigent gennemgår agendaen og byder formanden op til at fremføre
formandens beretning.

2.Formandens beretning
-

Formanden fremfører sin beretning – uden bemærkninger.

3.Kasserens beretning
-

Kassereren fremførte regnskabet – uden bemærkninger.

4.Indkomne forslag
-

Ingen indkomne forslag

5.Valg af lokalråd og suppleanter
-

Næstformand træder tilbage.

-

Casper bliver valgt som ny Næstformand.

-

Henrik bliver valgt som ny Kasserer.

-

Michael valgt som Sekretær.

-

Ivan valgt som menig medlem.

-

Uhrværk medlem valgt som suppleant.

6.Eventuelt
-

Diskussion i salen:
o

o

Spørgsmål: Tung trafik på Petersmindevej.
▪

Kommunen har rettet skilte og lavet målinger. Lokalrådet har dog
ikke fået indsigt i disse målinger.

▪

Der stilles spørgsmål til ærinde kørsel kontra gennemgående – og
Lokalrådet vil følge op på at kommunen bliver ved at
kommunikere til vognmænd at der ikke må være gennemgående
tung trafik.

Spørgsmål: Krydset ved Hovertoften og Petersmindevejens problemer.
▪

Tænkte tanker i salen:
•

Hovertoften bliver et T-kryds og Petersmindevej bliver
gennemgående, og der bliver etableret
fodgængerovergang helt henne ved rundkørslen, så elever
sikkert kan komme i skole.

•

Formanden deler viden omkring planerne for skolens drop
off zoner.

•

Høj frustration i salen, da situationen er meget uholdbart.
Lokalrådet vil følge op med kommunen.

•

Enighed om at cykelsti/fortov på Petersmindevej skal
etableres.
Lokalrådet vil følge op med kommunen.

o

Spørgsmål: Hvad er status på Omfartsvejen.
▪

Høringssvar:

o

•

Støjdæmpende Astfalt – Status?

•

Nedgravning og Støjvold på begge sider af vejen – Status?

Spørgsmål: Input til Vejle Kommune om Biodiversitet.
▪

Lokalrådet ville gerne byde ind med Uhrhøj Legepark – men må
se os slået målstregen indtil videre – men vil kæmpe med næb og
klør stadigvæk.

▪

Grejsdalen har mange grønne områder som byder ind med
biodiversitet.

▪

Ønske om at mere biodiversitet – specielt rundkørslerne.

▪

Ønske om tilkøb af mere skov ved udstykning Planetbyen 3, så
område får mere rekreativ skov – (Stigruppen).

-

Uhrværk foreningen ser dagens lys – Lokalrådet vil være behjælpelig med at
søge midler ved Kommunen og indgå i samarbejde.

-

Forslag til at der i området er gode opslagstavler.
o

Lokalrådet vil blive ved med at forsøge at få etableret flere.

