
Referat fra møde i Lokalrådet 7. december 2010. 
 
Afbud: Erling                                       Deltagere: Irene Hundebøl 
            Michael Æbelø                                          Grethe Pedersen 
            Sussi Lang                                                 Preben Klausen 
            Viggo Nørtoft                                            Søren Broch 
                                                                               Britta Topbjerg 
                                                                               Thyra Vindbjerg 
                                                                               Irene Hansen 
Sidste nyt: 
 
Fællesmøde i Farre hvor de fleste lokalrådsforeninger var samlet for at dele erfaringer 
og oplevelser. Kommunen deltog også og fortalte om deres rolle ifb. med 
lokalsamfund. Græsslåning af kommunale arealer var et af de store emner. Her var 
Farre med i et pilotforsøg hvor der lokalt skulle større indflydelse på hvilke arealer 
der blev slået. Der er et ref. fra mødet. som kommer på lokal rådets hjemmeside hvis 
du er mere interesseret. 
 
Transportundersøgelse afrapportering fra kommunen 7. dec. Kl. 19.30 
 
Udviklingsagenter. Kort fremlæggelse af det hidtidige forløb. Herunder 4 prioriterede 
emner. Kommuneskoven, byfest, velkomst af nytilflyttere, kreativt værksted som der 
arbejdes med af udviklingsagenterne. Der er 3 kursusaftner tilbage inden forløbet er 
slut. 
 
 
Fællesspisning: 
 
Under dette punkt blev der diskuteret om valg af menu havde indvirkning på 
fremmøde. Enighed om at der gerne måtte være variation og ikke nødvendigvis det vi 
selv laver derhjemme. Det oplevedes som en succes med ex. kålrabi, lever og 
hjertegryde.  
 
Forslag om at få arrangementet lagt i faste rutiner/rammer. 
-Afholdes om fredagen i sidste weekend i feb. og sept. 
-borddækning står Elkjærklubben for. 
-opstilling af borde og stole står Borgerforeningen for. 
-menu står Lokalråd for i samråd med Elsebeth. 
  
Bordet rundt: 
 



De fremmødte foreninger fremlagde hvad de har gang i og hvad de havde af planer, 
arrangementer mv. for det nye år. 
Elkjærklubben: succes med eftermiddagsarrangementer med underholdning. 
Samarbejde ml. Vonge og Farre gør at der er 80 deltagere. 
Vandværk:  
Hallen: Undersøger om mulighed for en hjertestarter. 
Nye skærme opsat, Indkøb af to bordtennisborde, el eftersyn, brandeftersyn, spiritus 
bevilling søges. 
Skolen: Efterspøger hvorledes at ”alle” kender til div. Arrangementer således at 
skolens elever og forældre får et tilhørsforhold udenfor skoletiden. 
Borgerforeningen: arbejder med en fiskekonkurrence, 3. april store oprydningsdag i 
naturen. 
Støtteforeningen: Arbejder med rev. Af vedtægter. 
Menighedsrådet: Link på hjemmesiden til menighedsrådet kommer snart, der 
prioriteres lokale kunstner, penge bruges med omtanke. Arbejder med ide om 
frimesse. Børnerum i tårnet i Langelund Kirke hvor præstens kone underholder de 
mindste børn under gudstjeneste. 
Lokalrådet: Stander ved bålhytte. Irene Hundebøl har været rundt ved lodsejere for at 
få lodsejeraftale med kommune ang. sti på plads.  
 
Evt. Enighed om give en anerkendelse til Jørgen Sørensen for hans arbejde med 
hjemmesiden. Irene Hundebøl sørger for at overbringe opmærksomheden. Der bliver 
samlet ind blandt alle foreninger.  
 
Næste møde holdes: Mandag d. 7.feb 
 
Referent: Irene Hansen 


