Til stede: Erling Jensen Lemming, Jørgen Krog, Jens H. Poulsen, Mogens G. Heller, Eskild Johnsen, Ejvind
K. Svejstrup.
Fraværende: Vagn Brostrup Jensen.

Referat fra Lokalrådsmøde Torsdag den 5. august 2010 i GKIC
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde .
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.

Korte meddelelser siden sidst.
Ingen meddelelser – der har været sommerferie og som følge deraf ” agurketid ”.
Kassebeholdningen er p.t. kr. 7.350,-

4.

Projekt Anlægget.
MH orienterede. Reetablering af stierne samt opsætning af et sæt borde og bænke er
godkendt – bevilliget kr. 10.000 til indkøb fra Teknik og miljø. Der er sendt brev til
samtlige medlemmer af Nærdemokratiudvalget, for at gøre dem bekendt med den
omstændige sagsbehandling ( at der skal indgives ansøgning om byggetilladelse for at
flytte legepladsen ).
Torben Nielsen, Si. Kommune, har taget kontakt til MH for at blive orienteret om, hvad
det er, som vi er utilfredse med i.f.m. etablering af legepladsen. MH afholder møde med
pgl. I nær fremtid.

5.

Projekt Landbrugsmuseet.
Arbejdsgruppen vedr. Landbrugsmuseet har fået skriftlig afslag. Lokalrådet har ikke fået
afslag ” fra huskelisten ”. Erling skriver til Helge Kromann for at høre, hvad deres
fremtidige hensigt/plan er m.h.t. museets placering.

6.

Opdatering på huskelisten.
JP omdelte huskeliste. Gennemgået.

7.

Nyt fra de forskellige kommunale udvalg.
Intet nyt. Vej og trafik har som de eneste holdt udvalgsmøde. Her skal der findes
besparelser på 1 mill. Kr. i budgettet. Ingen veje i vores område har ændret status. Der
er ændret i hensigtserklæringen m.h.t., i hvilket tidsrummet vejene skal holdes farbare
i.f.m. snerydning.

8.

PR.
Dealline Stafetten d. 9/8 kl. 1900. MH skriver indlæg vedr. projekt ” anlægget ” ( er gjort
).

9.

Forslag til dagsorden til næste møde (den 2. september 2010).
Sædvanlige punkter + ” sikre skoleveje ”.

10.

Eventuelt.
Intet.
Ref.

Ejvind K. Svejstrup.

