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Referat fra møde tirsdag d. 8. Juni 19-22 i Kirkeladen, Harndrup 

Tilstede: Julie Christiansen, Mads Winther, Elisabeth Tejlmand, Vibeke 
Skøtt (gæst) 

Pkt. 1  
Referat fra møde 3. Maj og digitalt opfølgningsmøde 13. Maj og og dagsorden godkendt 

Pkt.2 
Planlægning af borgermøde 
Formål: At indsamle viden om borgernes ønsker, drømme + hvad de værdsætter samt inspirere til dannelse 
af arbejdsgrupper 

Bruttoliste med kanaler vi kan kommunikere ad. Elisabeth starter op - øvrige medlemmer supplerer. 

Invitation, plakat + tilmelding. Vibeke. 

Video-invitationer. 

Prikkerunde og PR-fremstød ved Brugsen blev vendt som ideer til at gøre folk opmærksom på borgermødet. 

Tid: Vi satser på søndag d. 5.september k. 10 til 12 til Borgermøde og Brunch på skolen eller i Valhalla 

Aktiviteter for børnene. Mads spørger spejderne. Julie spørger gymnasterne. 

Involvering af skolen. Vibeke og Julie hører skolen om de vil deltage 

Booking af skolen: (Elisabeth) Anker har meldt retur at vi gerne må låne skolens aula eller gymnastiksal + 
evt. skolekøkken. De vil gerne være behjælpelig med at sætte stole og borde op. 

Onlinemøde 30. Juni kl. 16.30 hvor vi samler op på alle opgaver. 

Pkt. 3 
Forsikring i Åhaven 

Det er aftalt med kommunen, at den ønskede forsikring kan etableres for 2021 med selvrisiko. Vibeke sender 
skriftlig bekræftelse på dette.  

For kommende år mangler der fortsat en bæredygtig løsning. Der arbejdes på en fælles løsning for alle 
lokaludvalg. 
 
Der er anlæg som kommunens forsikringsordning ikke dækker, fordi de ikke hører under LU. 

Pkt. 4 
Trafiksikkerhed 
Forvaltningens forslag til fartdæmpende foranstaltninger på Rugårdsvej samt bedre løsning ved kirken på 
Vindebjergvej blev gennemgået. Alle input er samlet sammen og givet videre til forvaltningen. Kirken sender 
selv sine bemærkninger. 
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Pkt. 5 
Kommuneplanforslag 
Vi ønsker skovrejsning indtænkt samt oprettelse af flere byzonefelter, hvor der 
vil kunne bygges. 
Input kan sendes til Elisabeth der laver samlet skriv. Deadline 20. juni 

 

Generelt kan det ske, at vi ikke når alle punkter på dagsordenen. Da vil punkterne i hovedreglen overgå til 
næste møde. 

Mødedatoer: 
Nye datoer for 2020/2021 er primært den 1. mandag i måneden, ulige uger. Datoer for kommende LU 
møder. 

Mødedatoer:  
6. juli  
9. aug. 

Venter:  
! Festival 2021 på Speedwaybanen som kommunalt event.  
! Enkelte lokale erhvervsdrivende er kontaktet.  
!
! Julie har kontaktet Anker om at møde den nye skoleleder ex. på en skolebestyrelsesmøde. 

o Anker vil vende tilbage. Venter i corona-position. 
! Elisabeth tager fat i Anne Marie Klausen 
! Gitte skriver til borgerforeningerne. Lokaludvalget inviterer til dialog med borgerforeningerne 

omkring indhold af flytteposer og afholdelse af en evt. Flyttecafé med bosætningskonsulent Anne 
Marie Klausen. Gitte inviterer borgerforeningerne.  

o Gitte tager fat i Torben og Mads til møde den 4. januar 2021, og tilflytter poser. Hvad skal 
der være i tilflytterposerne? Lokalt indhold!!  

Ide bank: 

! Planlov. Skal der afholdes et borgermøde, med den nye på området i kommunen? 
! Foreninger og kontakt ”Bruttoliste”. 
! sti-projekt 
! Boliger mellem byerne: 

o Byzone regler. Vi vil indkalde til møde i Fjelsted, gerne med planchefen i kommunen, for at 
afklare mulighederne for den situation Fjelsted er i. 
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