Referat til Lokalrådsmøde nr. 18
Dato:

Tirsdag den 22. august 2017, ca. kl. 20.30 Sted: Sognegården

Fremmødte: Allan, Frank, Bente, Henrik, Jesper og Marie-Louise.
Afbud:

Thomas, Kasper og Marianne

1. Dirigent: Bente
2. Referat nr. 17 Godkendt.
3. Kort status / drøftelse af:
a. Kloakeringsprojekt 2017, vi synes overordnet set at det glider godt, men der er da altid noget der kunne
være bedre. Der er godt dialog med forsyningen, som forestår kontakten til entreprenøren. Entreprenøren
arbejder væsentligt bedre end den sidste.
b. By-forskønnelse af Vestergade, Planen er at der skal lægges slidlag med røde plateauer og kantbaner i år.
Men de røde baner er igen blevet sendt hjem. Rasmus har sendt klage til vejdirektoratet. Flemming Lebert
(Rasmus’ chef) er vores kontakt til Rasmus er tilbage fra barsel. Bente er i dialog med dem.
c. By-forskønnelse af Østergade, Og mht. Østergade med samme udseende som Vestergade, så har Rasmus
skrevet god for det i mailkorrespondancen. Ændre møde med Rasmus forsøges flyttet fra 28/9, til 27/9 pga.
møder i klyngesamarbejdet.
4. Øvrige igangværende projekter, kort status:
a. Projektet i skoven, der er intet nyt Allan har fat i tovet. Ejerskabet over skoven drøftes både her og
kommunalt.. Statsskov, i Bælumborgerne ejerskab.. Bla. Bla. Bla.
b. Projekt Byportaler, Planen er at arbejdet går i gang i dette efterår, for det de havde travlt med var/er
Støvrings nummer to, som snart skal sættes op.
c. Projekt Baelum.dk, der er intet nyt, men der foregår en kommunikation med tyskerne. Status på næste
møde, fra Henning Appel (Bente spørger, da hun alligevel skal have kontakt til ham pga. byportaler)
d. Muren i Vestergade, mangler afslutning. Status fra Kasper på næste møde.
e. Grunden ved siden af SPAR, henstand (muligvis venter på andre projekter afsluttes).
5. Økonomi status. Kassereren er ikke tilstede, intet nyt.
6. Næste Møde forsøges ændret til 27/9-2017 kl. 19.00 i klubhuset.
7. Eventuelt
Købmandsgården, rives ned i løbet af de næste to måneder. Græs-såning på den grund??
Infotavle hos købmanden drøftes, til oplysning fra de forskellige foreninger, som den der hænger på hallen,
Henrik finder ud af hvordan den er lavet og pris.
Klyngesamarbejdet, dialogmøder, Vil gerne have os repræsenteret til alle møder:

Her mangler deltagere, så Thomas, Kasper og Marianne??
5/9 – 17 kl. 17 – 19

Faciliteter og mødesteder:

Thomas??? 

5/9 – 17 kl. 19 – 21

Lokalråd, landsbyforeninger etc.:

Allan + ???

7/9 – 17 kl. 17 – 19

Foreninger, Idræt:

Henrik + Frank

7/9 – 17 kl. 19 – 21

Skoler og børn:

Marie-Louise m.f. + Marianne?? 

26/9 17 kl. 17 – 19

Stier og friluftsliv:

Bente + Kasper ?

26/9 – 17 kl. 19 – 21

Erhverv og handel

Henrik + Kasper?? 

28./9 – 17 kl. 17 – 19

Unge

Bente + Marie-Louise+ Marianne?

28/9 – 17 kl. 19 -21

Ældre og seniorer

Bente + Thomas? 

Så er der møde om planlov ved Rebild Kommune den 5. oktober, hvem tager den?

Henrik?

Kunstgræsbanen vil holde et slag for banen den 28/10-17, i forbindelse med første holdets sidste
hjemmebanekamp.

