
Referat Lokalrådsmøde tirsdag d. 17.september 2019 kl. 19.00 i Elkjær Hal/Multihus  
 

Deltagere:    
Lokalrådet    

 
 
 
 
 
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 = Bjarne Christensen 

Elkjærklub   Grethe Pedersen 

Ringive Jagtforening  Fravær Anders Jakobsen 

Menighedsråd   Torben Møller > Åse Nielsen 
Spejderne  Leif Hansen 

 
  

1.  Info fra foreninger: 
GLIF:  Alle aktiviteter er godt i gang.  Modtaget aktivitetsmedl.tilskud fra Vejle kom. på 23.000,- 
Hallen: Lynnedslag har afbrudt strømmen så tagvinduer åbnede og det regnede på halgulvet så det 
blev ødelagt, dette bliver lavet ca. uge 40 hvor hallen så bliver lukket. 
Der er købt ny kran til nedtagning af f.eks. tæpper fra repoen. 
Vandværket: Byggeri af personalerum + toilet er udsat. 
Elkjærklub: Har været på udflugt til Olsens Paradis, foredrag med Ruth Johnsen som fortalte om 
Billund Lufthavn, og Karen Rye fortalte om ”barndom og voksenliv” 
Menighedsrådet: Har haft middag på tværs, friluftsgudstjeneste og havde arr. udflugt til den 
Genfundne bro, men der var ikke nok tilslutning. 
Spejderne: Arrangerer adventsmøde. 
Lokalrådet: Har afholdt Skt.Hans bål. Aktiv dage. Naturens dag. 
 

2. Evaluering af arrangementer siden sidst:  
Skt. Hans: Der var stort fremmøde med ca. 130 personer, nogle syntes det var lidt kedelig 
at man kun kunne købe pølser som aftensmad.  
Aktiv dage: Det blev en stor succes med mange aktiviteter både fredag og lørdag, og ca. 
140 personer til spisning lørdag aften. 
Naturens dag: Der var kun 11 voksne og 1 barn til denne skønne tur hvor Henning 
Sørensen fortalte om de forskellige træarter og hvad de bliver brugt til, turen sluttede ved 
bålhytten i Langelund med kaffe og kage. 
  

3. Lokalrådets aktivitetskalender 2020 
Fællesspisning: Det blev bestemt at vi skal have fællesspisning igen til efteråret i stedet for 
sammen med generalforsamlingen. 
 
Aktivitetskalenderen 2020: 
Kalenderen blev gennemgået og godkendt. 

 

4. 
 

Lokalrådets navn: 
Ændring af navn på Face Book: 
Dette ændres til:  ”Det sker i Grønbjerg Langelund og Omegn”  Mette sørger for det. 
 

5.  Mails fra Vejle Kommune / DGI: 
Tinne har modtaget mail vedr. interview i VAF med lokalrådet. 
Boligpolitik i høring:  Den er sat på GLINFOs hjemmeside. 
 



DGI Lokaludvikling: Invitation til Lokalrådsbesøg efterår 2019. Dette går vi videre med. 
Betina kontakter dem med hvad der skal ske fremadrettet. Vi talte om Kommunikation til alle 
og hvordan man når ud til nye borgere. 
 
Branding med Projektgruppen 
  

6.  Velkomstmappe:  
Hvad skal vi fremadrettet: 
Evt. et forslag til DGI Lokaludvikling om sparring og rådgivning til Lokalrådene. 
De kan evt. hjælpe med at få lavet en pjece omkring GBLL og omegn til nye tilflyttere. 
 

7. Støtteforeningen: 
Behandling af ansøgninger: 
Håndbold har søgt om kr. 2800,-    Bevilget. 
 
 

 8. Eventuelt 
Der blev foreslået et arrangement om Elkjærskolens nye indretning og formål.  
 
Næste Lokalrådsmøde er tirsdag den 12. november kl. 19,00 i M1. 
 

Ref. 20.9. 2019 Sussi Lang 


