
Referat fra Lokalrådsmøde den 23. november 2011 
 
Deltagere: Knud Sand, Susi Lang, Søren Broch, Britta Hansen, Peter Schmidt, Michael Æbelø, Ulla 
Bach, Irene Hundebøl og Irene Hansen 
 
Afbud: Elkjærklubben, Menighedsrådet samt RC 
 
 
1. Indvielse af Å-genopretningen samt det grønne område og stien – 11. september  

Evaluering af dagen som blev oplevet som en dejlig og flot dag, god pressedækning og indslag i 
TVsyd 
 

2. Udsendelse af Nyhedsbreve 
Forslag om at det udsendes hver mdr. Vedtaget således at stof sendes senest den 15. i mdr til 
Knud Sand bliver herefter udsendt den 20. 

3. Ændringer i busruter 
Forslag til ændringer i næste års busruter omkring ruten til Vejle blev sendt til høring i aug. 
med kort svar frist. Irene Hundebøl  samt en anden borger fik sendt to svar til kommunen  
hvor det oprindelig forslag om at bussen kun kørte på landevejen blev ændret.  
På dette link kan du se mere: 
 

4. Fællesspisning  
Næste års datoer er 24/2 samt 26/10 

5. Landsbyer i øjenhøjde 
Orientering fra Irene Hundebøl. Billeder fra vores område kan ses på VAFs 
hjemmeside under emnet focus på landsbyer. 

6.  Gennemgang af ide- og ressourcebank 
Listen blev gennemgået herunder sendes navne til medlemmerne i lokalrådet ud på dem som 
tilkendegav interesse for projekter mv. i spørgeskemaundersøgelsen. Irene Hundebøl 
udsender listen. 

7. Samarbejde med øvrige lokalråd 
Orientering ved Irene Hundebøl 
 

8. Støtteforening 
Aftalt at der sendes en mail ud når der skal tages stilling til ansøgninger hvor der ikke kan 
ventes på behandling til næste møde. Her skal lokalrådets medlemmer så svare tilbage. 
 

9. Bordet rundt 
GLOB i gang med næste års aktiviteter, på deres generalforsamling blev vedligehold af 
legepladser drøftet og kommunens manglende vedligehold af udenomsarealer. 
SKOLEN, p.t. 100 elever, kommet godt fra start med sammenlagte klasser. Der evalueres 
blandt forældre hvorledes de har oplevet de sammenlagte klasser og skolens indsats med dette. 
Ny ledelsesstruktur samt indflydelse på skolebestyrelsesarbejdet blev drøftet når Elkjærskolen 
bliver lagt til Give skole 
GLIF medlemslotteri i gang. 
JAGT godt i gang med sæsonen. Knivkursus starter 19. jan. 
VANDVÆRK Ny boring snart koblet til samt al el renoveret. 
MENIGHEDSRÅDET 28 marts……15. nov. 2012 foredrag med Anette Hofmann elitesport og 
kristen. 
 



10.  Eventuelt 
Erhvervsnetværket er nedlagt, slettes i vedtægter til generalforsamling i maj 2012 
Foreløbigt udkast over datoer for kendte arrangementer: 
21. jan 2012 Irsk aften (GLOB) 
24. feb 2012 Fællesspisning (Lokalrådet) 
      Marts 2012 Gymnastikopvisning (Gymnastikforeningen) 
31. marts 2012 Revy med fest (Revyholdet) 
23. juni 2012 Sankthans m. madkurv (GLOB) 
18 eller 25 aug. 2012 sommerfest/krobal (mangler arrangør) 
26. okt 2012 Fællesspisning(Lokalrådet) 
 

11.  Mødedatoer i 2012 lokalråd 
20/2, 1/5, 8/8, 22/11 
Generalforsamling 23. maj 
 

 
 
Referent: Irene Holmbo Hansen 29.11.11 


