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Referat fra møde den 9. august kl 19-20.30, Kirkeladen (Harndrup).  

 

Pkt.1 

Godkendelse af seneste referat. 

Godkendelse af dagsorden 

Begge blev godkendt 

Pkt. 2 

Forsikring Åhaven 

Vi afventer mødet omkring rammeaftale for lokaludvalget, med kommunen inden vi 
foretager os yderligere 

Pkt. 3 
Pulje træ/træer. Plan for dette.  
Vi har gennemgået den ekstra pulje til forskønnelse, som kommunen har udsendt og opsat 
vores kriterier. Som er følgende: 
Mail forslaget til Lokaludvalget senest den 5. september på fjha.lokaludvalg@gmail.com 
Forslaget skal indeholde matrikelnummer på det ønskede område 
Forslaget skal være på kommunal jord. 
Kort beskrivelse af forslaget, med bl.a. planter mm. 
Budget. 

Efter deadline vil Lokaludvalget kigge på de forskellige forslag på mødet den 6. 
september og fordele pengene ligeligt mellem de indkomne forslag.. 

Vær opmærksom på at indkøbene står kommunen for og at du/I skal vælge ud fra den 
vedhæftede liste. 

Pkt 4. kun kort 
Projekt bæredygtigudvikling af lokalsamfund. 

• Hvordan gik med dialog ved Brugs 

Vi havde en rigtig god dialog med de borgere vi mødte 

• Annoncering (video, mv) 

Elisabeth og Mads laver en video som bliver lagt på Hva’ så Fjelsted/Harndrup. Mads 
har  

Bestilt banner som han sørger for bliver hængt op. Flyers er delt ud i E-boks, på skolens 

Aula og vi lægger nogle i postkasserne rundt omkring. 
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• Forespørgsel til Foreninger 

Idrætsforeningen og FDF/FPF kommer og hygger med børnene 

• Medvirken af eksisterende gr. 

• Vedr. kick-off mødet 11. Aug 

Vi afholder Kick-off møde den 11. August kl. 19.00 I Kirkeladen. Udover LU deltager 
Vibeke 

Skøtt, John Kruse, Lars Vigsø og Anders Christensen 

Pkt. 5 
Vedr. mødet 24. august LU rammevilkår. Vores budskaber og ønsker. 
Elisabeth deltager i mødet og vi fik klædt Elisabeth på til mødet. 

Pkt. 6 

Opstillingsmøde (20. okt) plan. 
Da den 20. Oktober er midt i skolerens vinterferie flytter vi mødet til den 14. 
Oktober. Vi vælger i år at byde på kaffe og brød 
Pkt 7 
Datoer for kommende møder 
6. september 
4. oktober 
14. Oktober Opstillingsmøde kl. 19.00 
1. november 

Pkt. 8 
Eventuelt: 
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