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Dagsorden Lokalrådsmøde november 2020 – Afholdt på mail

Deltagere: 
Lokalrådet  Tinne Antonsen

Jonas Winther Julius
Kenneth Abildgaard
Mette Hyldegård
Betina B. Jensen  
Line N. Jensen 
Helle N. Schacht    

GLIF  Alice R. Duus 
Elkjær Hal-/Multihus Lars Hyldegård
Vandværk  Peter Jensen
Elkjærklub Grethe Pedersen/Sussi Lang 
 
Menighedsråd Torben Møller > Aase Nielsen
Spejderne Leif Hansen

 
1. Info fra foreninger:

Fra spejderne
1.)
Spejderne har stadig ugentlige møder for vores børne-enheder, ellers har alt andet været 
stoppet siden vi sås sidst – vi håber på bedre tider i det nye år.
 
2.)
Hvis vi skal have glæde af offentlig transport er det primært fra forbindelser til/fra Ringive, 
men jeg har ikke hørt hverken ledere eller forældre give udtryk for et behov.
 
3.)
Ingen indvendinger.
 
4.)
Den eneste kommentar jeg har er; godt gået.
 
5.)
Tak for datoer.
Så længe dagsordenen er så let som denne tænker jeg at onlinemøder i dette format er fint, 
hvis der er emner der kræver en diskussion skal vi nok have et andet eller tilrettet format.
Evt. en mail-tråd for hver af de punkter der kræver det.
 
Leif Hansen
Langelund/Karlskov spejderne
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Her komme lige en lille hilsen fra GLIF:

Lige nu er vi ved at få støbt idrætslivet og corona ind på samme spor så alle trygt kan gå til 
idræt i vores hal. det kræver lidt ekstra arbejde fra alle bestyrelser, men jeg syntes de klare 
det mega godt og får skabt et godt corona miljø :-)
ellers har vi ikke gang i så mange andre ting, udover at aflyse det vi havde gang i. vi havde 
en aftale med DGI om at 3 "piloter" (under uddannelse) skulle komme ud til os og se på 
vore bestyrelses arbejde og komme med nye input, men det bliver udsat til foråret. 
eller er der intet nyt herfra. 

Det lyder dejligt men en ny hjemmeside, den trænger virkelig til et nyt pift. 
 
Med venlig hilsen
Alice Duus 
Formand, Grønbjerg Langelund Idrætsforening

Lokalrådet: Lokalrådet har ikke haft de store ting siden sidst, da vores arrangementer er aflyst pga. 
Covid-19. Dog kan vi fortælle at Halloween kun delvist blev aflyst, da arrangementet blev ændret til 
et “Drive in – Afhentning af græskar og godteposer”. På hallens p-plads blev der delt ca. 70 græskar 
og godteposer ud, en rigtig flot opbakning fra lokalbefolkningen. 

Fremtidige arrangementer såsom Banko, juletræsfest osv. er også aflyst for i år, vi håber på et noget 
bedre 2021.

Lokalrådet har besluttet at vi skal have en ny hjemmeside, så lige nu er vi i gang med at finde ud af 
hvem der skal lave den, og vi har en aftale med Benjamin fra Webtimisten i Give. Den nye 
hjemmeside skal selvfølgelig indeholde de ting som den gamle indeholder, men der vil også blive 
lavet nye tiltag, men det er vi ikke helt på plads med endnu. Hvis i, i foreningerne, tænker at der er 
noget der mangler, eller noget i kunne tænke jer at hjemmesiden også indeholder, så skriv endelig 
til os, så tager vi det med på opstartsmødet d. 25/11. 

NYT, d. 26/11 2020: vi måtte desværre aflyse mødet med Benjamin fra Webtimisten, igen satte 
Covid-19 en stopper for os. Vi håber at vi i det nye år, igen kan tage fat på planlægningen af en ny 
hjemmeside, i vil snarest høre mere herom. 

I torsdags meddelte Mette Hyldegård, at hun af personlige årsager, trækker sig fra lokalrådet, med 
øjebliklig virkning. 

2. Betina orienterer om mødet i Give vedr. offentlig transport

Onsdag d. 21/10 blev der afholdt “Workshop om mobilitet” i Give. Det er et tiltag som Vejle 
kommune står for, som skal kortlægge hvordan den offentlige trafik fungerer (eller ikke fungere) 
samt der skal tænkes nyt, hvordan kan den forbedres, og kan der være andre løsninger end dem vi 
lige kender i forvejen. Det hele startede i sommers hvor vi havde et onlinemøde med deltagere fra 
lokalråd i hele gamle Give kommune. På onlinemødet i sin tid hørte vi om andre steder i landet hvor 
de havde lavet ligende tiltag. På mødet i Give var vi ca. 40 deltagere, igen fra hele gamle Give 
kommune, og vi var 7 personer fra Grønbjerg-Langelund, undertegnede fra lokalrådet, og ellers 
lokale beboer, så det var en rigtig flot deltagelse fra vores side. Her blev vi delt ind i arbejdsgrupper, 
“Os med børn” “Os med unge” “Os uden bil” osv. Syv grupper i alt. Formålet var at drøfte, ud fra 
den gruppe man var i, hvilke problematikker står vi i, og hvordan kan det gøres bedre. OG ja der er 
klart plads til forbedring. 

Os der var med på mødet, valgte alle at sige ja-tak til at deltage på fremtidige møder, og på den 
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måde, at være med til at præge hvilke løsninger der evt. Kan komme på bordet, vi håber i hvert fald 
at vores stemmer bliver hørt. 

3. Støtteforeningen:
Der er kommet to ansøgninger, en fra håndbold og en fra skolen.
Vi skal have tilkendegivelser fra jer vedr. disse ansøgninger. 

De to ansøgninger sendes i separate mails, og vi vil gerne at I svarer ved at sige “Svar alle”. 

*Håndbold, der er givet tilsagn om det ansøgte.

*Skolen, der er givet tilsagn om det ansøgte. 
4. Orientering ang. Skaterbane

I starten af juli modtog lokalrådet en mail vedr. En pulje ved kommunen vi kunne søge til et projekt 
efter eget valg, og der var 100 % finansiering, altså så skulle vi ikke selv finde nogle penge til det. 
Projektet skulle være indsendt senest i august, så det var med meget kort responstid hen over 
sommerferien. Der blev hurtigt besluttet at vi kunne lave et samarbejde med skolen, derved blev en 
del af arbejdet med at hente tilbud hjem, få tilladelser i hus osv. Lagt over på skolen, og i 
samarbejde fik vi tilsagn om kr.: 150.000,00 til en skaterbane, og den skal stå færdig inden nytår, så 
nu er der fuld gang på grave- og støbearbejdet. Når projektet er færdigt, overdrages det til skolen, 
så de står for det fremtidige vedligehold, vi andre må selvfølgelig stadig gerne benytte den.

 5. Eventuelt
Vi håber at vi i det kommende år får mulighed for igen at mødes, så sæt X i kalenderen på følgende 
datoer: 

Ny mødedatoer for 2021:
D. 18. januar 2021 kl. 19.00 
D. 13. april 2021 kl. 19.00
D. 25. august 2021 kl. 19.00
D. 15. november 2021 kl. 19.00

Hvordan vil I have det med, hvis ikke vi må mødes,
at vi holder et onlinemøde i stedet

????????????????????????????????

SVAR GERNE I MAIL


