Torsdag d. 2. April kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokal 1
Deltagere:
Elkjær Hal-&Multihus
GLIF
Ringive Sogns Jagtforening
GLOOB
Menighedsrådet
Elkjær klubben
Støtteforening
Erhverv
Koordinator

Søren Broch
Sussi Lang
Michael Æbelø
Knud Sand
Thyra Vindbjerg
Karen Broch
Niels Chr. Jensen (afbud)
Viggo Nørtoft (frav)
Irene Hundebøl

Ansvar

 Hvad skal vi med denne gruppe, og skal vi overhovedet have den
 Der var bred enighed om at det var en god ide med gruppen, og den var bredt
repræsenteret.
 Det blev dog besluttet at frem for at kalde det formandsgruppen, så bliver
dette forum: Lokalråd for Grønbjerg-Langelund
 Kommentere Vejle Kommunes ældrepolitik, som er sendt i høring
 GLOOB sender høringssvar til kommunen – der var ingen kommentar til
høringsforslaget.

Knud Sand

 Ingen LangeKarl – hvad gør vi så
♦ Kommunikation af aktiviteter
♦ Generel information om området
 Menighedsrådet er i gang med at lave eget kirkeblad, når dette blad er kørt ind
vil der på et tidspunkt blive åbnet op for at den kan dække hele området, på
samme vis som LangeKarl tidligere gjorde
 Irene kontakter Jørgen Sørensen for at høre om muligheden af at gøre
Elkjærsiden mere brugbar for hele området. En fælles kalender som kan
opdateres automatisk (hver formand får en kode el.lign), samt almen info på
forsiden.

Irene Hundebøl

 GLOOB arbejder med at få lavet en mailliste på alle deres medlemmer, for
derved at kunne sende informationer ud om kommende aktiviteter.
 Der er en boks ved siden af postkassen hos købmanden i Grønbjerg, den må vi
bruge til at sætte opslag i – HUSK man skal selv sørge for at få dem taget ned
igen
 I Langelund arbejder vi på at få en informationsstander op, men dette skulle
gerne blive en del af projektet med de nye stisystemer.
Knud Sand

 Ingen købmand – hvad gør vi så
 Generelt er det jo ærgerligt når bygninger står tomme, men en ny købmand får
vi ikke.
 Vedr. indsamlinger har Elsebeth tilbudt at stå for dette, det er dog op til
borgerne selv at finde ud af hvornår kiosken er åben, og generelt er det
borgerne selv der tager beslutning fra gang til gang, hvordan indsamling skal
foregå. (Dette kunne være en generel info som kom på Elkjærsiden).
 Hvordan griber vi dette samarbejde an
 Det blev besluttet at gruppen afholder ca 4 møder årligt, de næste 2 er fastlagt
til torsdag d. 6. august kl. 19.00 og torsdag d. 5. november kl .19.00

Irene indkalder

 Eventuelt
 Velkomstfolder til området blev uddelt, og hver enkelt forening blev bedt om at
ALLE
revidere egne sider. Ændringer/tilføjelser skal sendes til Knud Sand inden
mødet i aug.
 Vi diskuterede flere tiltag for området
 Evt en månedlig hygge aften for de lidt større børn i hal/aula området, hvor
de kunne bruge hallen, se film m.m.


Fællesspisning, hvorefter der var borgermøde hvor alle kan komme med
ideer, der vil være aktiviteter og pasning af børn i mens.



Præsentation af gruppen og vore ideer til sportsfesten, dette arbejder Irene
videre med, checker op med de implicerede via mail.

Punkt på næste
møde

Irene





Integration af de mange ikke danske borgere vi er ved at have i området,
sørge for de bliver inviteret mere specifikt til ex. Sportsfesten – dette
gælder dog alle nye borgere’. (denne sender vi videre til
Sportsfestudvalget).

Sussi vil du tage
den med til
festudvalget

Søge om at afholde Landdistriktskonferencen i 2010

 Sidste nyt fra Irene
 Jeg har på gruppens vegne meldt os ind i LAG Vejle, der kommer jævnligt
nyhedsmail, hvilke jeg vil tillade mig at vidersende indtil videre.

Er der kommentarer til referatet – forslag til en dagsorden hører jeg meget gerne fra Jer

