
Torsdag d. 6. november kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokale 1 
 
 
Deltagere: 
Elkjær Hal-&Multihus Søren Broch 
GLIF  Henning Sørensen 
Ringive Sogns Jagtforening Michael Æbelø  
GLOOB  Knud Sand 
Menighedsrådet Thyra Vindbjerg 
Elkjær klubben Grethe Pedersen & Margit Gunderlund 
Støtteforening  Niels Chr. Jensen (frav)  
Erhverv   Viggo Nørtoft 
Koordinator  Irene Hundebøl 
 
 
 Ansvar 

� Evaluering af fællesspisning 

� Alle havde kun fået positive tilbagemeldinger fra aftenen. 

� Der planlægges ny lignende arrangement fredag d. 26. februar 2010. Irene 

booker hal, cafeteria m.m. og aftaler nærmere med Elsebeth. Det praktiske 

prøver vi om vi kan klare pr mail, ellers indkaldes til hurtigt møde i januar med 

kun dette ene punkt 
 

 
 
 
 
Irene 

� Fælles hjemmeside 

� Henning og Knud præsenterede Jørgens oplæg, hvilket blev positiv modtaget – 

vi så lidt på blandt andet Farre-by.dk som har en del billeder hvilket gør 

hjemmesiden mere levende. Dette forslag bliver bragt med til Jørgen samt go 

for at gå videre med arbejdet. 

 

 
 
Henning & Knud 
 
 
 
 
 

� Referat fra andre møder 

� Irene havde været til møde med Vejle Kommune vedr Kollektiv trafik i 

kommunen, dette var et rent informationsmøde men der arbejdes på at der i 

foråret vil blive arrangeret en workshop hvor vi vil have mulighed for at komme 

med vores input til fremtidig buskørsel 

� Knud havde været til møde i Thyregod sammen med en del af de øvrige 

lokalråd i kommunen – referatet er vedhæftet. 

 

 

� Områdets velkomstfolder 

� Irene kontakter Jytte Lauridsen og Heidi Kristensen om de vil være behjælpelige 

med revidering af vores folder. 

� Vejle kommune søges om tilskud til finansiering af dette. 

� Alle input SKAL være hos Irene senest 1. december 2010 

 

 
 
 
 
Irene 

� Sommerfest 2010 

� Der blev drøftet fremtidige arrangement/sommerfester, men de fleste var 

enige om at festen i 2010 skal drives og sponseres af GLIF, da det er deres 

jubilæumsfest – derefter kan vi tage et nyt koncept op til overvejelse. 

� Til GLIF’s jubilæumsfest skal der nedsættes et festudvalg snarest og alle blev 

bedt om at hjælpe til med at finde en ressourceperson til dette udvalg. Disse 

skal meddeles Henning senest 1. december 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Henning 



� Festen skal afholdes lørdag d. 14. eller 21. august. Ønsket er at få Frandsens 

Festorkester til at spille – Knud checker op med dem hvilken dato de kan.   

 

 
 
 
 
Knud 

� Ideer fra andre områder 

� Irene fortalte hvad hun havde set andre lokalområder havde søgt penge til, 

eller blot havde fået gode ideer til – dette er ment som inspiration til gruppen. 

� Der er mulighed for at blive Udviklingsagenter via et kursus i Vejle Kommune – 

det blev besluttet at tilmelde sig dette projekt. 

 

 
 
 
 
 
Irene 

� Fællesareal i Langelund 

� Dette projekt ligger lidt i dvale ved kommunen. Der blev diskuteret hvorvidt der 

skal indkaldes til borgermøde med dette ene punkt på programmet når vi har 

en endelig afklaring fra kommunen. Derved kan vi forhåbentlig få nogle ideer 

på bordet og evt. nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideerne. 

Indtil videre afventer vi. 

 

 

� Indkomne forslag 

� Der var ikke kommet forslag i postkassen, men Irene fremlagde et udkast til 

halbal med Bamses Venner. Budget og formål blev udleveret til 

mødedeltagerne. Fam. Hundebøl & Broch arbejder lidt videre med ideer for at 

få afklaret spørgsmål om moms – evt. samarbejde med Filskov etc.  

� GLOOB ville sponsere et mikronsæt m. højtalere til aulaen, men prisen var lige i 

overkanten – der søges i stedet kommunen om dette.  

 

 
 
Irene 
 
 
 
 
Irene og Knud 

� Eventuelt 

� Ingen bemærkninger 

 

 

� Næste års møder 

� Mandag 1. februar 2010 

� Tirsdag 4. maj 2010 

� Onsdag 8. september 2010 

� Torsdag 2. december 2010 

 

 

 
 

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

 

HUSK næste møde er Mandag d. 1. februar 2010 


