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Dagsorden til møde den 7. december kl 19-21, Kirkeladen
(Harndrup), mulighed for on-line deltagelse.
Ønsker du at deltage on-line bedes du sende besked til fjha.lokaludvalg@gmail.com senest
dagen før mødet.

Tilstede:

Pkt. 1-Fra borgere
● Anette Kej (kirken). Forslag til løsning om vejen ved kirken.
● Så er der sat løg om de 4 skilte i Harndrup.
● Borgerforslag om udlejningsboliger i Åvænget.
Jakob kontakter Karin Niemann, og ”bolig Brenderup-firma” og Alex Green for at vejre
stemningen og hvad der skal til for at få bygget boliger. Jakob har kontaktet Karin og
fortsætter dialogen.
● Borgerforslag modtaget af Mads. Ole Skov spørger om Kamgården kan købes af kommunen
til at lave skovrejsning. Gården forfalder. Der er penge i gruset der ligger under gården.
Eller til grundvandsbeskyttelse. Mads kontakter kommunen vedr. de muligheder der er på
området. Mads og Elisabeth finder kontaktpersoner og skov.

Pkt. 2-Post.
● Indsats omkring bæredygtig lokalsamfund - plan.(Vibeke Skøtt)
● Invitation til webinar, Hvad der skal til for at landsbyer er levedygtige? 8. dec. 13.00-14.45.
(Landdistrikternes Fællesråd)
● Samkørsel app (kommunen)

Pkt. 3-● Fra dialogmødebyråd, forvaltning og LU. Den 18. november 2020.
Pkt. 4● Talepapir til synliggørelse af Lokal Udvalget. Talepapiret skal være en folder, der kan bruges
som udgangspunkt / støtte for en dialog om lokaludvalgets formål, arbejdsmetoder og mål.
Elisabeth sender flere ud via mail. Vi melder tilbage til Elisabeth.
LU ud og promoveres
Pkt. 5-Lægger på website og kalender.
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● Obs korrekt mail adresse. fjha.lokaludvalg@gmail.com !!
● Der blev foreslået 14 dages tid til at få på hjemmesiden. Alle opfordres til at sende på e-mail
adressen
o Planen rundsendes til områdets foreninger m.v af Jakob (Elisabeth). Status
o Elisabeth laver tekst til infoskærmen i Brugsen og sætter den også i folder. Status
● Der er rydder op på hjemmesiden med hård hånd. Feedback.
Pkt. 6-Forslag fra LU på følgende:
● Gode lokale seværdigheder, stier og historier, der tiltrækker gæster og turister med
lokalt kort i Åhaven.
Pkt. 7 -Nye mødedatoer

Pkt. 8 -Opbevaring af LU ting.
● Gitte spørger Sys om vi må have lidt mødeforplejning stående i kirkeladen. Sys vender
tilbage vedr møde rekvisitter.
● Poul Erik spørger om vi må beholde skabet på mødestedet til arkiv.
Pkt. 9 -● Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event. Intet nyt.
● Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet. Intet nyt fra Poul
Pkt. 10 -● Skolen er med i kapløbet om at få gymnastiksalen moderniseret. LU spørges om der er
interesse i at deltage i workshop. PEP, Poul, Jakob.. Referat efterlyses
Pkt. 11 -● Gitte skriver til borgerforeningerne. Lokaludvalget inviterer til dialog med
borgerforeningerne omkring indhold af flytteposer og afholdelse af en evt. Flyttecafe
med bosætningskonsulent Anne Marie Klausen. Gitte inviterer borgerforeningerne.
Status
Pkt 12-● Der er mange børn i Åhaven, måske skal trafiksikkerheden genvurderes. PEP uddyber sit
udkast.
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Eventuelt:
Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til
næste møde.
-- : behandlet, -- : videre på næste møde, -- : afsluttet, men kan altid tages op.
Mødedatoer:
Nye datoer for 2020/2021 er primært den 2. mandag i måneden. Datoer for kommende LU møder.
Her planlægges næste års møder.
Ide bank:
●
●
●
●

Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen?
Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”.
sti-projekt
Boliger mellem byerne:
- Byzone regler. Vi vil indkalde til møde i Fjelsted, gerne med planchefen i kommunen, for at
afklare mulighederne for den situation Fjelsted er i.

