
Dagsorden Lokalrådsmøde d. 9. September 2021 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet    

 
 
 
 
 
 

Line N. Jensen 
Betina B. Jensen 
Tinne Antonsen 
Jonas Winther Julius 
Sara Grarup  
Helle N. Schacht     

GLIF     Sara Grarup 
Elkjær Hal-/Multihus   Allan Duus  
Vandværk    Preben Klausen 
Elkjærklub   Sussi Lang 
Menighedsråd   Jakob Kristensen  

 
Fraværende: 
Spejderne 

  
Leif Hansen 

 
  

1.  Velkommen:  
Line byder velkommen 

2. Bordet rundt. Hvordan er I kommet igennem corona-tiden? Er I i gang igen? Kommende 
arrangementer? 
 
GLIF: Har været ramt af Corona, og har haft færre medlemmer. Men nu ‘kører de på’. De er ramt af, 
at de mangler trænere. Bestyrelsen er pt ramt af sygdom. GLIF vil gerne støtte op om Halløj i Hallen 
i efterårsferien. De forskellige afdelinger er ved at starte op igen.  
 
Menighedsrådet: Det kører på fuld skrue igen med frimesse, ulvetime og 
konfirmandundervisning.De er ved at udvide konfirmandstuen, og parkeringspladsen ved Langelund 
Kirke. 
 
Lokalrådet: Der er lige afholdt generalforsamling. Sara kom ind i bestyrelsen. Der blev lavet nogle 
vedtægtsændringer. Vi har ikke afholdt nogle arrangementer længe, men er en del af Aktive Dage. 
Vi arrangere Halløj i Hallen i efterårsferien, halloween d. 29/10, banko d. 7/11 og juletræsfest.  
 
Elkjær Hal/Mulithus: Der er blevet energioptimere på lyset i hallen, automatisk lås på dørene og der 
er sat en kaffemaskine op i kantinen. Planen er at der skal kunne sættes et net op til at dele hallen, 
som man kan se igennem.  
 
Vandværket: Det kører stille og roligt i vandværket.  
 
Elkjærklubben: I tirsdags startede klubben op igen, Sussi blev valgt ind som formand. De mødes hver 
14. Dag i hallen til hygge og små foredrag. Der er underholdning, kaffe og lagkage tirsdag i uge 42.  
 

3. Opdatere mailadresser – og få styr på hvem fra de forskellige foreninger, der sidder i Lokalrådet 
 

4. 
 

Kommende arrangementer? 
Hallen vil gerne holde kiosken åben til Halløj i Hallen 
Der skal måske skiftes ovenlysvinduer i hallen i uge 42, Allan finder ud af hvilken dag, og så rykker vi 
Halløj i Hallen derefter.  



5.  Mails fra Vejle Kommune 
Der er en del mails vedr klimatiltag – vi ligger det meget ud til borgerne i lokalsamfundet, om nogen 
har lyst til at starte noget op.  
Bålhytten i Langelund bliver malet – der kommer også ny infotavle. 
 

6.  Nyt fra Støtteforeningen 
 
Ansøgning fra Elkjærklubben – de søger om 2800kr, som er en underskudsgaranti. Ansøgningen er 
godkendt.  
 
Forældrerådet har ansøgt om penge til 2x sofaer til 3-4 klasse. Ansøgningen gik igennem. 
 

7. Ny mødedato 
 
Vi mødes d. 14. Oktober kl. 19 vedr. hjemmeside. Line inviterer Benjamin fra Webtimisten.  
 

 8. Eventuelt 
 
Hjemmeside – vi arbejder i at lave en ny hjemmeside gennem foreningssider.dk. Alle medlemmer i 
lokalrådet skal gå tilbage til deres bagland for at få styr på hvad deres hjemmeside skal kunne.  

 


