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Fremmødte: Jacob Sand, Tom Thomsen, Grethe Pedersen, Peter Schmidt, Susi Lang, Betina Boye 
og Irene Hansen. 
Afbud: Thyra Vindbjerg 
Fraværende: Erling Jensen, Tommy Kristiansen. 
 

1) Velkomstmappe 
Betina fortalte om sit arbejde med at ajourføre velkomstmappen.  
Irene laver afsnit om erhvervslivet. 
Filskov vil gerne se vores mappe. De vil få en udleveret. 
Nye ejere på kartoffelcentralen vil fortsat godt sponsere kartofler til velkomst pakken. 
Til foråret gennemgås sponsoraftalerne til velkomstmappen da de skal fornyes. 
Siden sidst har Betina besøgt Hovedgaden 32, Hovedgaden 38 og Stilbjergvej 36. 
Nye tilflyttere som mangler: Brændholmvej 2 og Ulkindvej 12. 

 
2) Evaluering af fællesspisning 

67 deltagere deltog heraf var de 12 nytilflyttere. 
Diskussion af maden. Men enighed om at vi ikke kan gøre alle tilfredse og vi gerne vil bruge 
vores lokale kro eller hotellet. Prisen skal ikke stige. 
Forsøget med Disney sjov gentages ikke. 

 
3) Bordet rundt 

Orientering fra foreninger. Fremtidige arrangementer kan ses på foreningernes 
hjemmeside. 
Tov kommet op ved Omme Å. Lokalrådet betaler udgifter til materialer. 
Hallen: Der bliver i fremtiden betaling pr. time for de forskellige hold.  
Vandværk: Vand stiger til 2,5 pr m3 pga. nyt filteranlæg. 
Støtteforeningen havde fire ansøgninger: 
Firkløver skolen (Elkjærafdelingen) buskørsel a 31500kr. Undersøges nærmere da vi sidste 
år meddelte skolen at vi bidrager med 50 % af det søgte beløb. Jacob Sand tager kontakt til 
skolens leder. Flg. er mailet til Lokalrådet fra Jacob Sand d. 3 december. 
”Jeg har haft en snak med Eivind.. I følge ham så er der søgt til de ønsker som skolen har og ikke 
mere.. Han er samtidig fuldt inforstået med at vi måske "kun" giver 50%, men han vil så være 
nødsaget til at skære i programmet. Der er ikke meget at hente i Skolens budget umiddelbart, der 
bliver heller ikke flyttet penge mellem de forskellige afdelinger. Enkelte af turen har fundet sted 
bla. turen til Give egns muserum.” 
Glif Håndbold U12 piger spilletøj a 4425kr. Accept hele beløb. Jf. aftale om ”jagt” af 
sponsorere i støtteforeningen. 
Glif Håndbold U12 piger strømper a 672kr. Accept halv beløb. 
Glif Hovedforeningen Udstillingsmodel 1140 kr. Accept hele beløb. Jf. aftale om ”jagt” af 
sponsere. 

 
4) Reklameskærme 

Lokalrådet (Betina er tovholder) forsøger at annoncere forskellige arrangementer som 
foreningerne afholder. Det er uden betaling. Det bliver Betinas layout medmindre 
foreningen selv laver et dias. 
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Betalende Sponsorerne gennemgås til foråret (Irene og Betina) ved udsendelse af regning. 
 

5) Nye mødedatoer 
Lokalrådsmøder i 2015 
Tirsdag 17. feb. Kl. 19 
Mandag 27. april kl. 19 
Torsdag 10. sept. kl. 19 
Tirsdag 24.nov. kl. 19 
Generalforsamling i Lokalrådet og Støtteforeningen: 
Onsdag 20. maj kl. 19 
Betina sørger for booking af lokale og forplejning. 

 
6) Årets gang 2015 

Gennemgang af aktiviteter 2015. 
Lokalrådet har udover generalforsamling ansvar for flg. arrangementer p.t. 
Loppemarked 14/2(Loppemarkedsudvalg er nedsat).  
Aktive dage 28. og 29. aug. (Udvalg er nedsat) 
Fællesspisning 2. oktober kl. 18 

 
7) Evt. 

Spørgsmål fra Irene om Støtteforeningen (består af Lokalrådets medlemmer) skal foretage 
sig noget i forbindelse med Hallens 10 års jubilæum i 2015? 
Kloakerings arbejde i Grønbjerg by, Betina undersøger om der er en kontakt person som 
kan svare på spørgsmål. 
 
Referent: Irene Holmbo Hansen 8. december 2014 

 
 


