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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: 10. marts 2020
Sted: Mødelokalet Petersmindehallen

Deltagere:

Afbud fra:

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

Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt, d. 5. marts 2020.
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: *
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat.
2. Årsrapport 2019/2020.
3. Generalforsamling 2020.
4. Notabene.
5. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
6. Eventuelt.

Side 2 af 2
Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Godkendelse af sidste referat

Vi gennemgik kort referatet fra sidst. Referatet blev godkendt.

Årsrapport 2019/2020

Vejle Kommune ønsker lokalrådets årsrapport via bylab.vejle.dk senest den
1. april. Vi skal bl.a. indsende regnskab og beretning. Vi venter :l e;er
generalforsamlingen med at sende ind.

Generalforsamling 2020

Vi afholder generalforsamling torsdag den 19. marts. Vi har ifølge
vedtægterne §9 stk. 1 meldt ud at bestyrelsen trækker sig, hvilket er
informeret ud på både vores hjemmeside og Facebookside. Vi laver
nogle Facebook-opslag ugen op til generalforsamlingen for at få folk til
at stille op, så lokalrådet kan fortsætte med nye kræfter bag roret.
Vi har fået lov at låne Petersmindeskolens Teatersal og Michael henter
nøgle. Vi mødes kl. 18.30 og gør klar.

Notabene

Hvis lokalrådet nedlægges træder vi ud af Notabenes
redaktionsudvalg. Hvis der findes en ny lokalrådsbestyrelse, så
overtager en fra den nye bestyrelse pladsen i Notabenes
redaktionsudvalg.

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Vi har fået tilsagn fra politiet om, at de vil lave en indsats ved
lyskrydset ved bageren bl.a. i forhold til folks problemer med at
standse for rødt ved den første stoplinje.

Eventuelt

Intet nyt.

Mødet afsluttet kl. 20.30

