Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg
Side 1 af 2

Referat fra møde den 6 sep. kl 19-21, Kirkeladen (Harndrup).

Pkt.1
Godkendelse af seneste referat.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2
Opsamling fra borgermødet. Dette overgår til Udviklingsgruppen.
Mødet var godt og der var rigtig flot deltagelse. Der var en god stemning og alle
borgere arbejdede intenst. Lokaludvalget har en forventning om at når
Udviklingsgruppen har holdt møde, så bliver der taget kontakt til de forskellige
arbejdsgrupper, så de kan komme i gang. Vi opdagede at nogle enkelte mail adresser var
forkerte, Julie skrev mail til Vibeke omkring dette.
Mail fra Lilly – trafik.
Vi takker Lilly for mailen og opfordrer hende til at deltage aktivt i en arbejdsgruppe
omkring trafik
Pkt. 3
Fra mødet i Kommunen om rammevilkår 24. aug
Elisabeth fremlagde referatet fra mødet med Kommunen omkring de nye rammevilkår for
lokaludvalgene. Herunder også aftalen omkring forsikringer.. Elisabeth vender tilbage til
Sabine med de forskellige spørgsmål vi har, bl.a. om muligheden for at lave en
paraplyforsikring og hvordan vi forholder os i forhold til retshjælp og selvrisiko.
Herfra om invitation om inddragelse af unge.
Vi har fået en invitation til deltagelse i arrangement omkring inddragelse af de unge i
frivilligt arbejde. Temaaftenen foregår den 14. september. Det er taget til efterretning
Pkt 4.
Planlægning af Opstillingsmødet d. 14. okt. Kl 19.
-

Endelige dato?
14. oktober

-

Sted
Gitte spørger om lov til at låne Kirkeladen.
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-

Byde på kaffe og brød.
Gitte bestiller lagkage ved Harndrup forsamlingshus

-

Hvordan får vi borgerne til at komme. Ex emne. Aktiv indbydelse.
Vi beder Sabine laver annonce og får den på den store skærm i Dagli’ Brugsen,
Harndrup. Vi beder om et udkast som vi kan lægge på Facebook og spørger om vi
må lægge det ud på skolens Aula portal. Gitte/Elisabeth??

-

Indhold/punkter (hvor meget regnskab, beretning. Fremadrettet planer)
Kort fremlæggelse af regnskabet. Gitte tager regnskabet med til næste møde så
vi kan gennemgå det inden opstillingsmøde. Julie laver en beretning.

Pkt. 5
Pulje forskønnelse
Deadline for forslag 5. sep
Hvad er kommet ind?
Den eneste ansøgning der er kommet, er fra Fjelsted Borgerforening. Vi godkender
ansøgningen og sender den videre til kommunen.
Julie sender den videre.
Pkt 6
Eventuelt:
Intet

