
  Torsdag d. 10. september 2015 kl. 1900 
Lokalrådsmøde Referat  (referent Irene Holmbo Hansen d. 16. sept 2015) 

 

       Mødedeltagere: Betina Boye Jensen, Irene Holmbo Hansen, Susi Lang, Thyra Vindbjerg, Tom 
Thomsen, Preben Klausen, Peter Schmidt, Grethe Pedersen, Vibeke Graver og Jacob Sand. 
   Fraværende: Erling Jensen, Tommy Christiansen og spejderne. 

1) Nyt fra Lokalrådet 
Visit Give folder 
Hvordan får vi noget om GL med? 
Hvem vil være tovholder? 

Ingen tovholder denne gang/ afventer 
 

Hjertestarter 
Tilbud er indhentet? 

Hallen overtager driften da der bliver indeholdt moms i regningen. Vibeke tager det 
med til Hallen. Hallen har mulighed for at søge Støtteforeningen for tilskud til dette 
da der er enighed om at hjertestarteren er et aktiv for Hallen og området. 

 
Transport til og fra skolen 
Arbejdsgruppe 
Busruter 
Farlig vej 

Betina orienterede om nedsat arbejdsgruppe. Carsten Nielenboch er tovholder. 
 

Nedrivning og renovering 
Besked fra kommunen 

Betina orienterede fra Vejle kommune: om deres beslutning om ikke at sætte penge 
af til de to foreslåede ejendomme her i området (Hovedgaden 2 og Åvænget 22). 
Kommunen kunne ikke få kontakt til ejeren af disse. 

 
GLINFO 
Kalenderen 
Vil man bruge den? 

Betina har mulighed for at opslog aktiviteter i Glinfo kalenderen 
GOA 
Irene Hansen 

Der blev stillet med 10 mand men det ser ikke ud til at det giver overskud i år. 
Naturens dag 
Søndag d. 13. september 

 
 

Oprydning på facebook 
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Tovholder 
Margit Klausen vil godt sørge for ”oprydning” på Lokalrådets facebook side. 

 
 

Bordet rundt 
Foreningerne orienterede på skift. 
Glif fortalte at Aftenklubben var blevet en forening under Glif og der er fundet en 
bestyrelse. Der skal således afholdes ektraordinær generalforsamling i Glif snarest. 
 

Støtteforening 
 

Glif – Håndbold 
Indkomne ansøgning udsat da der var tvivl om hvilket hold det drejede sig om. 

 

Aktiv dage 
Evaluering 

Drøftet og evalueringen medtages på aktive dage udvalgets møde mandag den 14-9 
 

Projektgruppen 
Hvor lang er vi? 

Betina orienterede om projektet, bålhytte til 70 pers, shelter ved kælkebakken, 
mange bolde i luften Men gang i processen. 

Fællesspisning 
2. okt kl. 18. Menu Karbonader med grønsagsstuvning/sovs og kartofler. 100Kr børn 
indtil 12 halv pris. Børn under tre gratis. 
Betina sørger for reklame facebook, glinfo og nyhedsmail. 
Irene, bestiller mad og tager mod penge ved indgang. 
Borgerforeningen står for bordopstilling og Elkjærklubben står for borddækning. 
 

 
 

Årets gang 2015 
Nyt/rettelser til kalenderen? 

Betina gives besked så det kan tilføjes i kalenderen 
 

Evt. 
 
Strategiseminar d. 15/9:  Betina deltager. 
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Der er opslag på glinfo om 3 spændende temaaftener. Folk skal selv tilmelde sig. 
www.upfrontnet.dk er en mulighed for alle foreninger. Se mere info på glinfo.dk 

Orientering omkring affaldsordning. Se glinfo for mere info. 
Fundraising seminar d. 20/10 i Vingsted. FOR ALLE der har lyst. 
Jakob Sand får reklameskærmene til at virke. 

 
Nye tilflyttere: Buevej 8, Hovedgaden 40 og Klinkvej 30, Betina laver mapperne og vi 
får dem besøgt snarest. 
 
 

http://www.upfrontnet.dk/

