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Mødereferat
UhRe Lokalråd

Dato: 14. januar 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. 9. januar 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: Casper
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Bank?
3. Generalforsamling 2020
4. Nytårskur d. 23. januar - status og opfølgning
5. Notabene - Hvad skal vi have med i næste blad?
6. Henvendelser på mail eller andet siden sidst.
7. Eventuelt.
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Dagsorden:

Beskrivelse / Beslutning

Godkendelse af sidste referat

Vi gennemgik kort referatet fra sidst. Referatet blev godkendt.

Bank?

Vi har fået henvendelse fra banken vedrørende skærpede krav/
dokumentation omkring foreningens konto. Vi har undersøgt ved andre
banker, men da der er kommet et nyt regelsæt fra regeringen, hjælper
det ikke at flytte bank. Det koster store gebyrer fremadrettet bl.a. når
der er udskiftning i bestyrelsen. Vi overvejer, at tage fat i Vejle
Kommune og ULN (Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati) og
forelægge dem problematikken.

Generalforsamling 2020

Foreløbig dato torsdag den 19. marts 2020. Udmelding mandag den
24. februar. På næste møde skal vi have lagt en plan for annoncering
mv.

Nytårskur d. 23. januar - status
og opfølgning

Der er 25 tilmeldte som repræsenterer 14 foreninger på Uhrhøj. Vi fik
lavet en kort dagsorden for aftenens forløb, hvor 3 foreninger holder
oplæg.

Notabene - Hvad skal vi have
med i næste blad?

Deadline den 01.03.2020 (udkommer i slutningen af marts)
Notabene udvalget holder årsmøde den 29. januar, hvor Jørgen
deltager som repræsentant for UhRe Lokalråd.
Vi regner med at have formandens beretning til UhRe Lokalråds
generalforsamling med i næste blad samt vores logo samt QR-kode

Henvendelser på mail eller
andet siden sidst.

Vi har fået endnu en henvendelse vedrørende lyskrydset og den
manglende trafikkultur herunder at folk ikke stopper ved den første
stoplinje, når man kommer ned fra Petersmindevej og at cyklister
cykler over for rødt og drejer ned at stien ned gennem skoven. Vi har
haft fat i kommunen som henviser til politiet. Vi har ”bestilt en betjent”
på politiet.dk, men ved ikke hvornår de planlægger at se på sagen.
Vi har fået en henvendelse fra en borger, som gerne ser at gittermasten
ved Bakkelyparken bag Uno X tanken fjernes. Vi retter henvendelse til
Trædballe Uhrhøj Antenneforening for at høre om det er deres mast og,
hvis det er deres, hvad planerne er med den

Eventuelt

Mødet afsluttet kl. 21.30

Intet nyt.

