
Dagsorden Lokalrådsmøde den 04.04. 2022 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet    

 
 
 
 
 
 

Line N. Jensen 
Betina B. Jensen 
Tinne Rosenberg 
Jonas W. Julius 
Sara Grarup  
Helle N. Schacht     

GLIF     Alice Duus 

Elkjær Hal-/Multihus   Allan Duus 
Vandværk    Preben Klausen  

Elkjærklub   Sussi Lang 
Menighedsråd   Aase Nielsen? 
Spejderne  Leif Hansen 

 

  

1.  Info fra foreningerne / bordet rundt 
- GLIF: Fodbold er startet udenfor. Petanque starter op til april. I hovedbestyrelsen rydder de 

op, og gør klar til den nye hjemmeside. Der er udleveret klubdragter. Gymnastik slutter start 
maj.  

- Elkjærklubben: Der er gang i foreningen her i foråret, og det har kørt normalt. D. 19/4 
slutter de med en tur til brande med kaffe på café – derefter rundvisning i babtistkirken. 
Derefter aftensmad på café. Tur til Fanø i august (med klub 2000 i Farre), Peter junge giver 
dem kaffe/kage inden de igen tager hjem. Vi aftaler, at de søger om underskudsgaranti ved 
støtteforeningen.  

- Spejderne: Ok med medlemmer hen over covid 19 – men lige pt. Er der nærmest ingen 
medlemmer tilbage (kun tre under 18), derfor samarbejder de med Givskud pt. De skal på 
STOR-lejr, og vil gerne søge støtteforeningen om lejrudgifter.  

- Lokalrådet: Vi har haft møder vedr. hjemmeside. Betina har været hos ULN og holde oplæg 
for det nye ULN-råd om ‘Hvad er lokalråd egentlig?’. Betina informere om den 
arbejdsgruppe som er nedsat for at kæmpe for skolens bevarelse.  

- Hallen: Der er begyndt at være stævner, så de prøver at bemande kiosken så godt som 
muligt. Depotrummet er blevet delt op, så skolen har fået et lidt mindre redskabsrum. I det 
andet er der bob-borde og stole.  

2. Besøg af Henning Sørensen, som kort vil fortælle om sit projekt med Biodiversitet  
 
Den lille studiegruppe á 4 matrikler mødes en gang i måneden med dagsorden, referat mm. 
De diskutere kun lokale emner.  
Gruppen har indimellem brug for at spørge kommunen om råd og vejledning, derfor vil de gerne 
være en undergruppe til lokalrådet.  
Vi aftaler, at gruppen sagtens kan være en undergruppe til lokalrådet, de skal ‘bare’ deltage i vores 
lokalrådsmøder og berette hvad de laver i gruppen.  
Klima og Biodiversitetsgruppe.  

3.  
Kommende arrangementer 
Skt. Hans: Ove Sand bliver spurgt om han vil lægge jord til bålet.  
 
 

4. 
 

 
Generalforsamling  
Fire af lokalrådets medlemmer er på valg, de to af dem genopstiller ikke. Der er nu tre ledige pladser 
i lokalrådet.  
 



5.  Mails fra Vejle Kommune 
 
Ingen nye mails  
 

6.  Støtteforeningen 
 
Der er en ansøgning fra skolen om penge til skolerejse.  
GLIF ønsker et møde med lokalrådet om de ‘uskrevne’ regler i støtteforeningen.  Der skal holdes et 
møde, så der kan laves nogle retningslinjer og alle har ens regler. GLIF’s hovedbestyrelse og 
lokalrådet mødes d. 26/4 kl. 19.  
 

7. Ny mødedato er d. 7. Juni.  
 

 8. Eventuelt 
 

 


