Referat Lokalrådsmøde tirsdag d. 12. november 2019 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus
Deltagere:
Lokalrådet

Afbud
Afbud
GLIF
Elkjær Hal-/Multihus
Vandværk
Elkjærklub
Ringive Jagtforening
Menighedsråd
Spejderne

Afbud
Afbud
Afbud
Ej mødt

Tinne Antonsen
Irene H. Hansen
Sussi Lang
Jonas Winther Julius
Kenneth Abildgaard
Mette Hyldegård
Betina B. Jensen
Sussi Lang
Lars Hyldegård > Jens Speedtsberg
Søren Søndergård
Grethe Pedersen > Sussi
Anders Jakobsen
Torben Møller > Aase Nielsen
Leif Hansen

1.

Info fra foreninger:
Hallen: Har fået rep. gulvet i hallen, slebet og malet igen i uge 45. Så er der også lavet opstregning
af kortbane.
GLIF: Alle afdelingerne er næsten færdige med at betale kontingent, og pt er der et overskud i GLIF
på ca. 33.000,Elkjærklub: Har afholdt efterårsarrangement den 15.10. med underholdning af Kathrine og Bent
Junker, ca. 90 personer. Den 29.10. fortalte Sanne Broch og turen til ”Vietnam fra nord til syd”.
Menighedsrådet: Rettelse til sidste referat at udflugt til den Genfundne bro blev afholdt alligevel.
Så har der været meditationsgudstjeneste med 40 deltagere. Foredrag med Heinrich Pedersen i
Langelund kirke. ”Blå time” den 28.11. i Ringgive kirke med efterfølgende julefrokost. Så er der ”De
ni læsninger” den 22.12. i Ringive lirke.
Lokalrådet: Har afholdt Halloween og banko.

2.

Evaluering af arrangementer siden sidst:
Halloween: God tilslutning med ca 60 voksne og børn, og fin underholdning for børnene. Der blev
serveret kaffe, saft og kage til alle.
Der blev talt om at det eventuelt skulle flyttes til hallen med spøgelsesarrangement og evt. natteløb
for større børn.
Banko: Der var kun mødt 60 voksne og 6 børn, og det blev bestemt at tidspunktet ikke skulle
ændres.
Møde m/DGI konsulent Mette Børgesen: Bestyrelsen fik nogle gode input som der skal arbejdes
videre med.
VAF har været på besøg for at lave interview med Tinne og taget billede til det skal i avisen.

3.

Lokalrådets aktivitetskalender 2020
Sussi booker alle arrangementer.
Mødedatoer for 2020: Den 13.januar, 21. april, 2. september og 12. november.
Samt generalforsamling den 13.maj.

4.

Fastelavnsmøde med menighedsrådet og spejderne
Mødet aftales senere.

5.

Mails fra Vejle Kommune
Tilbud og pakkelevering. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Nyhedsbrev fra ULN (Grønbjerg-Langelund område er nævnt) Lagt på FB og GLINFO.

6.

Støtteforeningen
Økonomi for Støtteforeningen: Vedr. gebyr i banken samt indtægt fra hallen.
Der har været store gebyrudgifter til banken.
Irene undersøger flytning af bank, som blev godkendt af lokalrådet.
Beholdning pt kr 154.000,-

7.

Støtteforeningen
Behandling af ansøgninger:
Håndbold ansøgning på træningsmaterialer kr. 5.440,50 Bevilget
Elkjærklub underskudsgaranti fra efterårsarrangement 15.10.2019 kr. 980,00 Bevilget
Projektgruppen ansøger om midler til div. undervisningsmaterialer med mere som kan
anvendes ved den nye naturbro ved åen. Kr. 25.000,- Bevilget
Eventuelt

8.

Næste Lokalrådsmøde er mandag den 13. januar 2020 kl. 19,00 i M1.
Ref. 17.11. 2019 Sussi Lang

