
Dagsorden Lokalrådsmøde den 14.09. 2022 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet    

 
 
 
 
 
 

Line N. Jensen 
Lasse Sørensen – kommer ikke 
Joan Rasmussen 
Jonas Winther Julius – kommer ikke 
Sara Grarup  
Helle N. Schacht – kommer ikke    

GLIF     Sara Grarup/ Alice Duus 
Elkjær Hal-/Multihus   Allan Duus – kommer ikke 
Vandværk    Preben Clausen 
Elkjærklub   Anna Lang 
Menighedsråd   Jakob Kristensen 
Spejderne  Leif Hansen 

 

1.  Velkommen 

2. Info fra foreninger 
Elkjærklubben: udflugt til Fanø i august. 57 personer. Stor succes. Efterårsprogrammet kommer på 
hjemmesiden. 
Meninghedsråd: afslut af projekter, konfirmationsstue og p-plads.  
Vandværk: intet nyt 
Spejderne: god lejrtur. Mangler dog både ledere og børn.  
GLIF: overlap mellem inde og udesæson. Flyttet aftenklub fra torsdag til mandag, så hele hallen kan 
benyttes. 
Lokalråd: I gang med opbygning af hjemmeside, vedtægter og referater. 

3. Kommende arrangementer 
Halloween for børn i Langelund Bålhytte 28. oktober 
Halloween for voksne i hallen 29. oktober.  
Elkjærklubben arrangerer efterårsunderholdning 18. oktober kl.14. 
 
 

4. 
 

Hjemmeside 
Vandværk: Overvejer om de skal have deres egen hjemmeside. Arbejder på det. 
Meninghedsrådet: de skal have et link til deres egen hjemmeside. Evt. fra sidemenuen.  
Spejderne: Vender tilbage. 
Elkjærklub: Sara viser Anna, hvordan hun kommer ind og retter. 
GLIF: arbejder på at opdatere de forskellige afdelinger. 
 

5.  Mails fra Vejle Kommune 
Vejle kommune stopper med at bruge Conventus ved udgangen af 2023.  
Varslet nyt arbejde på Gammelby vej for at lave 2 minus 1 vej. Lokale vil undgå vejbump, så måske 
bliver det ikke aktuelt. Men ellers starter de i efterårsferien. 
 
 

6.  Støtteforeningen 
Elkjærklubben søger underskudsgaranti til deres efterårsunderholdning, 1800kr. Godkendt.  
 
 

7. Eventuelt 



Forespørgsel ang. vedligehold og oprydning af bålhytte. Det begynder at forfalde og der mangler 
tømning af skraldespand, aske m.m. Hallen har ansvaret for dette. Vejle kommune har meldt ud at 
de ikke har ansvar for fællesarealerne.  
Der trænger til opfyldning af flis under svævebanen. Der skal være et ordentligt lag, ellers er det 
ulovligt. Der undersøges hvem der står for det, hallen eller skolen.  
 
 
Ny mødedato: mandag den 14. november kl19.  

 8.  
 
 
 

 


