Tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 1900
Lokalrådsmøde

Referat

Fraværende: Hallen
Vandværk
Deltager: Lokalråd: Betina Boye Jensen, Irene H. Hansen
Glif: Susi Lang
Glob: Tom Thomsen
Grønbjerg RC: Erling Jensen
Jagtforeningen: Tommy Christiansen
Elkjærklubben: Grethe Pedersen
Menighedsråd: Thyra Vindbjerg
Loppemarkedsudvalg: Søren Bie (kun punkt om loppemarked)
1) Støtteforening
i. Elkjærs venner - Trykning af reklamefoldere for elkjærskolen
ii. Elkjærklub – Underskudsgaranti
iii. Glif- Håndbold
Alle tre ansøgninger blev imødekommet.
b. Info fra tidligere
i. Elkjærskolen
Betina læste takkebrev fra skolen for vores tilsagn om midler til bustransport og info fra skolen.
Opfordring til at skolen finder en rep. som kan deltage i lokalrådets møder. Betina tager kontakt
til skolen.
2) Lyngparken
Mail tilsendt formanden oplæst. Konklusionen blev at Lyngparkens beboer selv må rejse sagen
overfor kommunen. Vi kan finde en kontaktperson i kommunen som de kan rette henvendelse
til. (Udkast på mail svar udsendt den 18. feb fra Betina).
3) Bordet rundt
Alle foreninger fortalte hvad de har gang i.
Husk at meddele arrangementer til fælles kalender (administreres af Betina).
Betina fortalte om den nye velkomstmappe. Herunder nye aftaler om gavebeviser.
Tom kontakter: Hærvejens tømrer forretning
Diana Sommer fotograf
Dybvad design og Dybvad flis
Smeden i Farre
Irene Kontakter: Bach fuger
Gli smed
Gli auto
Peter Konradsen ( murer)
4) Hjertestarterkursus
Der afholdes hjertestarter kursus i foråret 2015.
Betina finder en dato sammen med kursusudbyder(TRYG).
Herefter efterlyses der deltagere i nyhedsinfo, Glinfo og facebook.
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5) Loppemarked (gæst Søren Bie fra Loppemarkedsudvalg)
Baggrund: usikkerhed om hvem som står for Loppemarked.
Loppemarkedsudvalg for Støtteforeningen for Elkjær Hal og Multihus arrangerer loppemarked.
Aftale fremadrettet: Formand for lokalrådet deltager i opstartsmøde for loppemarkedet så hun
er orienteret. (afholdes i januar).
6) Årets gang 2015
a. Nyt/rettelser til kalenderen?
Blev foretaget under bordet rundt(pkt. 3)
7) Evt.
Nye tilflyttere: Brændholmvej 2
Grønvangen 3
Gammelbyvej 44
Gammelbyvej 20
Hovedgaden 6
Stilbjerg sande 15A
Besøges når vi har gavebeviser klar.
Kursus i strategi: Lokalrådet inviteret til kursus en aften i marts. Kort varsel for tilmelding.
Afventer ny kursusaften senere i år.
Naturens dag (afholdes i september): her har Irene Hundebøl og Margit Klausen været til kursus
med grønt forum.
Forespørgsel om strøm ved bålhytten i Langelund. Lokalrådet har ikke økonomi til dette.
(Lokalrådet har ansvaret for bålhyttens vedligehold).
Bænken(Teaktræ) som ikke blev malet i sommers er blevet afvasket og behandlet med
teaktræs…i efteråret. Har herefter et hvidt udseende i forhold til de andre bænke.
Ansvar for multibanen blev drøftet. Hvem kan give ja til ændringer samt hvem betaler
vedligehold? Betina hører Irene Hundebøl eller Knud Sand.
Referent: Irene Holmbo Hansen 22. feb. 2015

