
  27. april 2016 kl. 1900 

Lokalrådsmøde Referat  

 

Side 1 af 2 
 

 
1) Nyt fra lokalrådet 

 
a. Mails 

i. Upfrontnet skifter navn til ”Foreningstilskud”  
ii. Upfrontnyt (11/3) 

iii. Arrangementer i dit nærområde – Affaldsordning 
iv. Venstre 
v. Tv2 på tur 

vi. Årsmødet 
vii. Nyhedsbrev fra ULN 

viii. Opsamling, årsmødet 
ix. Louise Nielsen, Bosætningsguide.  

Intet til drøftelse 

 
b. Stitrampegruppen 

i. mandag d. 9. maj kl. 18.30  
ii. tirsdag d. 21. juni kl 19.00 

iii. Søndag d. 11. september – Naturens dag. 
Intet til drøftelse 

 

c. Projektgruppen – Bålhytte 
i. Orientering v. Rasmus Buhl 

Søgt forskellige fonde men afventer svar 

Materialer til borde og bænke indkøbes da der er tilsagn på 12500kr fra multibanen. 

 
d. Årsmøde 

i. V. Betina 

Orienterede om årsmødet samt hvad lokalrådenes ønsker til Vejle Kommune herunder, 
nedrivningspuljer, saneringspuljer,byggegrund, kollektiv trafik m.v. 

 
e. Velkomstmappe 

i. Nogen nye husstande?  
ii. Hovedgaden 16. 

iii. Ejendomsmæglere 

Hovedgaden 16, Hovedgaden 53, Sølundvej 4 samt Diagonalvejen 100 aflægges besøg 

Betina har kontaktet ejendomsmæglere i området for at høre om de er interesseret i en 
kopi af velkomstmappen (uden gavekort). Positiv respons fra tre mæglere. 

 

f. Viaduktfesten Filskov  
i. 21. maj 2016 

ii. Hjælpere 
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P.t har flg meldt sig: Bodil Antonsen, Betina, Tom, Thyra evt. Tina Der søges videre på 
facebook. 

 

2) Generalforsamling 
17. maj 2016 

Der indrykkes annonce i Give avis den 3. maj. 
 

3) Støtteforening 

Aktivedageudvalget under lokalrådet har søgt om underskudsgaranti på deres 
arrangement 26 og 27 august 2016. Bevilliget. 
Vandværket kan ikke længere være sponsorer til Hallen, Støtteforeningen 
samt Idrætsforeningen. 
 

4) Reklameskærme 
 

a. Er der noget nyt?  
Hallen undersøger det tekniske 

Irene ser på nye sponsorer samt Handelsbanken 

 
 
 

5) Bordet rundt 

Foreningerne orienterede 

 
6) Evt. 

Fællesspisning hvad gør vi til okt??? Diskussion om konceptet for 
fællesspisning. 
Undersøger muligheden for egen kok/madmor/gæstekok til fællesspisningen. 

 
Referent Irene Holmbo Hansen 2. maj. 2016 


