
Referat fra Lokalrådsmødet onsdag d. 30. april kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus 

Deltagere: 
Lokalrådet  Irene Hansen – Irene Hundebøl 
GLOOB  Tom Thomsen 
GLIF  Sussi Lang 
Elkjær Hal-/Multihus Søren Broch (fraværende) 
Vandværk                     Preben Klausen 
RC  Erling Jensen (afbud) 
Elkjærklub                     Karen Broch 
Ringive Jagtforening Tommy Kristiansen 
Menighedsråd Thyra Vindbjerg (afbud) 
 

1. Generel orientering fra Lokalrådet 

 Referat fra Fællesmøde 

 Det grønne område 

 Hjertestarter 
 

Ad 1 Irene Hansen deltog i fællesmøde for kommunens lokalråd i Vingsted 2. april (referat bliver 
sendt ud når det modtages fra kommunen). 
Forslag om knust asfalt på grussti mellem Langelund og Grønbjerg. Her er Bo Levesen 
tilsendt mail hvor lokalrådet spørger om praktisk udførelse samt økonomi. Irene Hundebøl 
har rykket for svar. Afventer svar. 
Hjerterstarter kurset næsten fuldtegnet for begge hold. Så krav for hjerterstarteren på 
hallen opfyldt i år. 
Indvielsen af multibanen sker mandag den 5. maj. Tidspunkt kl. 16. 
 

2. Generalforsamlinger 
 

Ad 2 Generalforsamling afholdes 22. maj. Irene Hundebøl ønsker ikke genvalg. Formandsemner 
blev igen drøftet. Adspurgte har sagt nej. 
Svend Moustgård er på valg som revisor. Obs på suppleant til bestyrelsen da 
vedkommende går direkte til en formandspost eller kassere/sekretær post. 

3. Naturens Dag 
 

Ad 3 Naturens dag den 14. sept. Her har Lokalrådet sagt ja til at være med i fejring af dagen 
hvor fokus er på stier i lokalområdet. Foreløbig er Anni og Allan Toft, Jes og Merethe 
Plambech nedsat til forslag for arrangementer på dagen. Kommunen vil stå for 
annoncering. 

4. Støtteforening 

 Ansøgning fra Elkjærklub 
 

 Ansøgning om underskudsgaranti for Elkjærklub givet til deres efterårsarrangement. ( Givet 
de sidste år uden der har været brug for det, arrangementet har ikke givet underskud.) 
Heruderover blev ansøgning fra sommerfestudvalget under lokalrådet også behandlet. De 
søger om underskudsgaranti da det er svært at vide hvor stor deltagelse/opbakning der vil 
blive. Der var enighed om at give underskudsgaranti. 

5. Sommerfest 
 

Ad 5 Irene Hansen orienterede kort om hvad der var planlagt til at foregå. Det starter fredag kl. 



18 og slutter med fælles kaffe og kagebord lørdag eftermiddag.  

6.  Bordet rundt 
 

Ad 6 Revy næste år afventer et koordineringsmøde med Hallens bestyrelse ang. Deres 10 års 
jubilæum da der ikke er tiltro til opbakning om to store fester på et år. 
Øvrige foreninger orienterede om deres aktiviteter i den kommende tid følg med på Glinfo, 
nyhedsbreve(hver måned) og facebookgrupper. (Lokalrådet, Gymnastik har grupper). 
 

7.  Eventuelt 
 

Ad 7 Irene Hansen mangler hjælpere til Jydefesten samt Open air i Give. Forslag er at efterlyse 
dem på facebook siden for Lokalrådet. 

Referent Irene Hansen 4.maj 2014 


