
Dagsorden Lokalrådsmøde den 14.11. 2022 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet    

 
 
 
 
 
 

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

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

  

1.  Velkommen 
 

2. Info fra foreninger 
GLIF: formanden har trukket sig, så der er lidt udfordringer i bestyrelsen ang. opgaver m.m.  
 
Elkjær Hal-/Multihus: flere udgifter på el og varme. Flere skader i hallen, som tilskrives 
specialafdelingen. Lederen anbefaler at få låset af, så de ikke selv kan løbe i hallen uden en voksen. 
Rengøringen tømmer skraldespande i bålhytten. 
Vandværk: intet at bemærke.  
Lokalråd: amputeret lokalråd, sygemelding og barsel. Prøver at få styr på arbejdsopgaver og ansvar. 
Der er bestilt flis til svævebanen og shelters. Der er afholdt andebanko med stor tilslutning.  
Elkjærklub: underholdningsfest med knap 60 deltagere. Underskud på 58 kr. Banko og julefrokost 
tirsdag 15. november med 29 tilmeldte. 2 arrangementer mere inden jul.  
Menighedsråd: det går sin vante gang efter corona. Færdig med konfirmandstuen.  
Spejderne: afbud til mødet.  

3. Kommende arrangementer og afvikling 
- Juletræsfest den 27. november. Britt arrangerer sammen med Anna Lang.  
- Fastelavn den 19. februar. Gudstjeneste først i hallen. Kontakt til spejderne ang. om de kan stille 
med hjælp til tøndeslagning. Hallen vil gerne have hjælp fra menighedsrådet ang. klargøring og 
oprydning i forbindelse med arrangementet. Al salg kan evt. ske gennem kiosken. Lokalrådet sørger 
for slik til tønder og skåle på bordene samt frugt. Hallen er booket.  
 

4. 
 

Hjemmeside 
Ny hjemmeside betyder intet nyhedsbrev. Lokalrådet prøver at finde en løsning fremadrettet, evt. 
en gruppemail. Sara sender en vejledning til Anna ang. conventus.  
 

5.  Mails fra Vejle Kommune 
Intet nyt.  
 

6.  Støtteforeningen 
Håndbold ansøger om 4.640 kr for bolde. Godkendt.  
 

7. Eventuelt 
 
 
Ny mødedato: 12. april 2023 kl19.05 



Generalforsamlingsdato: den 10. maj 2023 kl18.  

 8.  
 
 
 

 


