
Referat fra lokalrådsmøde den 24. august 2011 
 
Deltagere: Susi Lang, Thyra Vindbjerg, Margit Gunderlund, Grethe Pedersen, Erling ,  Søren 
Broch, Irene Hundebøl, Irene Hansen 
 
Afbud: Vandværket, Jagtforeningen 
Ikke fremmødte: Elkjærskolen, Grønbjerg erhvervsforening 
 
Ad. 1. Besøg fra Vejle Kommune den 10.august. 
Udvalget for nærdemokrati i Vejle Kommune var på rundtur med 5 politikere, 7 embedsmand. De 
fik set hallen, udsigten fra Sejers hytte til nye mulige attraktive byggegrunde, gamle byggegrunde 
som ikke kan blive solgt, bålhytten. Arendt og Søren var de lokale guider. Det tog 45 min. 
 
Ad. 2 Støtteforeningen. 
Støtteforeningen er konstitueret blandt lokalrådets foreninger: 
Formand: Irene Hundebøl 
Sekretær: Susi Lang 
Kasserer: Irene Hansen 
Efterlysning blandt foreningerne på person som kunne sørge for de indkomne ansøgninger til 
støtteforeningen. Ulla Bach spørges. 
 

Ad. 3 Indvielse af Å-genopretningen samt det grønne område og stien 11. september 
Irene Hundebøl orienterede om programmet for dagen. I dagspressen vil der blive annonceret. 
Susi, Knud og Søren gav tilsagn om hjælp til traktement. Mødetid kl. 10:00.  
 
Ad. 4 Fællesspisning den 30. september. 
Praktiske opgaver løses som vi plejer. 
Menu: Stegt flæsk med persillesovs.  
Der vil være fremvisning af Kreativt værksted samt spørgeskemaundersøgelse resultat af 
udviklingsagenterne arbejde. 
 
Ad. 5 Fælles lokalrådsmøde 11. maj 2011. 
Irene Hundebøl orienterede herfra. 
Udvikling for nærdemokrati er udvidet med Give, Egtved, Børkop samt Jelling.  
Ansøgning til LAG midler her gives der til nye og anderledes projekter. Der kan godt afvises 
selvom andre har fået midler for samme projekt. 
 

Ad. 6 Præsentation af spørgeskema undersøgelse. 
Irene Hundebøl præsenterede resultaterne fra 70 returnerede skema. Herunder at resultaterne vil 
kunne ses til fællesspisning. 
 

Ad 7. Bordet rundt. 
Ide fra anden skole hvor man lokalt havde lavet støtteforening/venneforening til skolen. 
Hjertestarter søgt igen hos Tryg-Fonden. 
Infostander ved bålhytten. Nøgle hænger så alle har mulighed for at hænge ting op i skabet. 
Sommerfest 2012? 
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Nyt program klar i Elkjærklubben. 
Rengøringsdag i hallen planlægges. 
Nye computer skal anskaffes til Hallen 
GLOB har program klar til efteråret. Foredrag 28. sept. Af hjerneforsker. Se opslag. 
Nyhedsmail planlægges udsendt en gang i kvartalet opstart i september. 
 

Næste møde den 23/11-2011 
 
Referent: Irene Hansen  
 
 
 


