
Referat fra møde i Lokalrådet for Grønbjerg-Langelund onsdag d. 8. september kl. 19.00 
i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokale 1 
 
Deltagere: 
Elkjær Hal-&Multihus            Søren Broch 
GLIF                                     Sussi Lang 
Ringive Sogns Jagtforening Michael Æbelø 
GLOOB                                 Alice Thomsen 
Grønbjerg RC Erling Jensen 
Elkjærskolen                         Britta  Hansen                        
Vandværket                          Preben Klausen                
Menighedsrådet                   Thyra Vindbjerg 
Elkjær klubben                     Grethe Pedersen 
Støtteforening                      Thyra Vindbjerg 
Erhverv                                Ulla Bach 
Lokalråd  formand                Irene Hundebøl 
Lokalråd sekretær                Irene Hansen 
 
 
 
 

� VELKOMST ved Irene Hundebøl. Præsentation af alle bordet rundt. Herefter en kort orientering 
om underskreven samarbejdsaftale med Vejle Kommune. Velkomst folder klar til når der flytter 
nye ind. Irene eller Irene vil besøge disse nye beboere med folderen. Gælder både ejere og 
lejere af huse i området.                                                                                                                             

 
� FÆLLESSPISNING 24. sept. Elkjærklubben tilbød at stå for borddækning, Susi Lang og Erling 

vil sørge for bordopstilling. Irene Hansen vil sørge for opkrævning af betaling til spisning. 
Ligeledes vil der blive orienteret om transportundersøgelsen og udviklingsagenter til 
fællesspisning af Irene Hansen. Oprydning alle.. 

 
� TRANSPORTUNDERSØGELSE. Orientering om undersøgelsen. Beboer indenfor byskiltet i 

Langelund eller Grønbjerg vil blive kontaktet af analyse firma for at høre om de vil deltage. 
Svares der bekræftende på denne forespørgsel vil der blive tilsendt spørgeskema hvor 
husstanden skal svare på hvorledes deres transport er for en uge. Såfremt at analyse firmaet 
ikke får skemaer retur har lokalrådet en opgave med at spørge til dette. 

 
� UDVIKLINGSAGENTER. Orientering om et tilbud om uddannelse som udviklingsagent som 

kommunen tilbyder til interesserede. Det er et forløb med en orienteringsaften tirsdag den  5. okt 
og herefter 4 aftner hvor der uddannes i hvorledes en ide bliver til en konkret aktivitet og hvor 
findes der midler og hjælp for at løse opgaven. Jf. opslag på hjemmesiden for lokalråd. 

 
� SOMMERFEST. Der blev aftalt at der inden 1.okt findes en fra hver forening til festudvalg. Her 

skal der drøftes ideer samt nyt koncept for fremtidig sommerfest. Irene Hundebøl er tovholder. 
 
� BORDET RUNDT. Alle foreninger fortalte hvad der var gang i. Der er gang i rigtig meget jf. 

kalender og opslag fra de forskellige foreninger. Stor variation i tilbuddene. Så følg med her på 
nettet, dagspressen og opslag. 

 
� EVT. næste møde torsdag 2-12-2010 

                           Møder 2011: mandag 07-02 
o                      tirsdag 03-05 
o                      onsdag 24-08 
o                      onsdag 23-11 

 
 


