
Dagsorden Lokalrådsmøde mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet   afbud 

 
 
afbud 
 
 
 

Tinne Antonsen 
Irene H. Hansen 
Sussi Lang 
Jonas Winther Julius 
Kenneth Abildgaard 
Mette Hyldegård 
Betina B. Jensen           

GLIF     Sussi Lang  
Elkjær Hal-/Multihus   Lars Hyldegård 

Vandværk    Søren Søndergård  

Elkjærklub   Grethe Pedersen 

Ringive Jagtforening   Anders Jakobsen 

Menighedsråd   Torben Møller > Aase Nielsen 
Spejderne afbud Leif Hansen 

 
  

1.  Info fra foreninger: 
Hallen: Der er intet nyt. Der var ønske til hallen om vinduespudsning i Aulaen når der er udlejet til 
fester. 
Vandværket: Ønske til Vejle Kommune om nødforsyning vedr. vandsvigt. 
Elkjærklub: Har lavet ny forårsprogram. Nyt tiltag i klubben m/spisning efter bankospil. Har 
modtaget tilskud fra Vejle Kommune på kr. 8.000.- 
Menighedsrådet: Der er godt samarbejde mellem de 3 kirker. God opbakning til de forskellige ting 
der sker. 
GLIF: Har haft et godt år med ca. 35.500 i overskud og 378 medlemmer. Har planlagt alle 
generalforsamlinger, og Sussi holder som kasserer i idrætsforeningen til generalforsamlingen. 
Projektgruppen: Så er bålhytteprojektet endelig afsluttet, samt vindmølleprojektet. Naturbroen er 
også ved at være færdig. De planlægger branding i området. Betina fortalte om sin tur til Letland. 
Lokalrådet: Har afholdt juletræsfest med ca. 70-80 fremmødte. 
 

2. Evaluering af arrangementer siden sidst:  
Juletræsfest blev et godt arrangement med det hele. 
Der blev fremlagt forslag om at afholde det i Aulaen/Cafeområde på grund af det var koldt i hallen. 
Samtidig blev det foreslået at ændre tidspunkt fra kl 10,00 til kl 14,00. 
  

3. Lokalrådets aktivitetskalender 2020 
Forårsfest/Tarteletfest den 14.3. 2020 er godt i gang med planlægning og billetsalget er 
startet.  
Elkjærklubben vil gerne dække og pynte borde. Borde og stole skal være sat op senest 
kl 10,00 lørdag. 

 

4. 
 

Fastelavnsmøde med menighedsrådet og spejderne 
Sussi sender opgaveliste til respektive, så man kan se hvem der skal sørge for hvad. 
 

5.  Mails fra Vejle Kommune 
Lokalmøde med ULN i 2020 
Betine tager kontakt til dem at vi gerne vil have møde enten 16/9 eller 11/11 og eventuelt 
sammen med en af de andre lokalråd i området. 
Tilbud og pakkelevering Swipbox:  Mette sørger for at sætte det på Facebook om der er 
interesse i at få det her ude i vores område. 
  

6.  MobilePay i Lokalrådet 
 



Det bliver ikke PT 
 

7. Støtteforeningen 
Behandling af ansøgninger: 
Firkløverskolen Give, Elkjærafd. Ansøger kr. 30.000 til bustransport BEVILGET 
GLIF badmintonafd. Søger om kr 2355,00 til T-shirt m/logo til børn   BEVILGET 
Lokalrådet ansøgning om underskudsgaranti ved tarteletfest kr. 35.130 maks BEVILGET 
Firkløverskolen Elkjærafd. Kr. 99.694  BEVILGET 
 

 8. Eventuelt 
Kirkestien i Langelund blev drøftet vedr oprydning af denne!! Hvad skal der gøres 
fremadrettet. 
Hundelegeplads i Langelund. Irene rydder op denne gang. Skal sættes på dagsorden næste 
gang, hvem der skal vedligeholde den. 
Forslag om hjertestarterkursus (evt også for børn)  skal på dagsorden næste gang 
Hovedgaden 2, Grønbjerg skal drøftes på et senere tidspunkt. 
Der blev fremlagt forslag om at lave et eller andet foredrag med de andre foreninger i 
området. 
Der blev også snakket om julepyntning i byen, men det blev bestemt at vi fortsætter med at 
sætte vore nisser rundt. 
Der skal findes ud af hvorfor reklameskærme bliver slukket. 
 
Ny mødedato: Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19,00 i M1.   
 

Ref. 16.01.2020 Sussi Lang 


