
Referat fra Lokalrådsmøde d. 2. September 2020  
 
Deltagere: Leif (spejder), Lars (Hallen), Sara (idrætsforeningen), Helle, Line, Betina, Mette, Kenneth, Jonas 
og Tinne  
Fraværende: Elkjærklubben, Menighedsrådet og vandværket.  
 

1. Info fra foreningerne 
Vi tager en runde hvor alle foreninger fortæller hvad de er optaget af. Derunder en Update  
 
GLIF: Optaget af at de snart skal starte en ny sæson op efter coronanedlukning. Herunder ligger en 
del retningslinjer for brug af hal med ‘corona-regler’. Håndbold og badminton er startet. Gymnastik 
og klubben starter midt september. Fodbold starter indendørs efter efterårsferien. Alice og Sara 
sidder selv i idrætsforeningen, Sara er nu kassér og Alice er formand.  
 
HALLEN: åbningsdagene i kiosken er reduceret til en dag – torsdag. Ellers er det selvbetjening af 
kaffe i aulaen og et køleskab med drikkevare. Lars fortæller om, hvordan bemanding af kiosken 
fungerer. Lars fortæller, at det er svært at bemande kiosken pt. Men kalenderen er lagt ud, og folk 
må meget gerne skrive sig på.  
 
SPEJDER: En lille flok har været på sommerlejr i Kolding. De er startet op i sidste uge. Indtil videre 
holdes der udemøder. 14 børn, 4 ledere og ca. 10 voksne tilknyttet.  
 
LOKALRÅDET: der har været lukket ned. Generalforsamlingen blev udsat sammen med 
tarteletfesten.  
Betina informere om, hvordan vi har søgt midler ved VK til skaterbane og ny legeplads i Grønbjerg. 
Vi har fået 150.000 kr. til en skaterbane men ingen penge til legepladsen i Grønbjerg.  
 

2. Lokalrådets generalforsamling, herunder præsentation af nye medlemmer.  
Jonas informere om lokalrådets generalforsamling, hvem gik af, hvem blev osv.  
Line og Helle præsenterede sig for os andre.  

 
3. Kommende fælles arrangementer?  

Fællesspisning er udsat på ubestemt tid. 
 

4. Mails fra Vejle Kommune 
- Nærboksen er sat på plads ved skolen.  
- Betina her været til et online møde vedr. ‘mobilitet i yderområder’. Oplæg vedr. offentligt 

transport, men hvordan kan man så få folk til at være mobile?  
- Byfornyelse og byforskønnelse – en mail hvor VK er behjælpelige med økonomi. Sara foreslår at 

vi arbejder i en tunnel eller cykelsti ved diagonalvejen. Vi taler om, om vores Grønne Områder 
kan komme ind under denne pulje?  
Betina har booket et bysyn fra VK. Sara, Line og Betina sidder i dette udvalg.  

- Fællesskabsstafetten, på tværs af hele kommunen. Vi har valgt ikke at deltage.  
- ‘Bæredygtig udvikling står i skovhavens tegn’ – Vi har ikke sendt nogle afsted til dette, men 

Mette ligger den på FB, så andre kan melde sig til.   
5. Støtteforeningen 

Ingen ansøgninger denne gang 
6. Eventuelt + ny mødedato  

Der skal fremover sendes mail til Sussi Lang i stedet for Grethe Pedersen i Elkjærklubben.  
D. 12. November 2020 kl. 19.00 i hallen.  



Sara: Hun forslår om der kan være en sum penge (5-10.000kr.) som er øremærket til lejrskole i 6. 
Klasse. Børnene og deres forældre skal så passe kiosken hver torsdag – lønnen er så pengene. Sara 
har talt med Ejvind og skolebestyrelsen. Han er med på ideen, vi skal bare komme med et færdigt 
skriv. Dette kræver en vedtægtsændring, fordi der pt står at der ikke må bruges penge på mad  
På næste møde skal det ‘lille’ lokalråd tale om en formulering til vedtægtsændringer.  
Generalforsamling i lokalrådet og støtteforeningen bliver d. 7/4-2021 
Sara sender en forslagsændring til lokalrådet snarest muligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 


