Ansvarlig

Referat af lokalrådsmøde den 12. april 2010

Tidsfrist

Til stede: Carsten, Eddie, Erling, Jens, Kim, Lindvig, Lone
Fraværende: Ingen
Referent: Kim
1.

Godkendelse af seneste referat

Referatet af mødet den 8. marts blev gennemgået og godkendt.

2.

Evaluering af mødet med foreningerne

26 deltagere inkl. lokalrådet. 11 foreninger var repræsenterede.

Kim
Kim

Der var en positiv stemning på mødet, men måske en vis tøven overfor hvad lokalrådet kan
bruges til.
Det blev forklaret, at lokalrådet ikke skal indvolveres i foreningernes daglige arbejde, men
kan assistere ved større projekter eller ved kontakten med kommunen.
Der var modtaget besvarelser på de udsendte spørgeskemaer fra 14 foreninger.
Besvarelserne lægges ud på hjemmesiden.
Flere foreninger ønsker lokalrådets hjælp i forbindelse med tilskud fra kommunen. Der
udarbejdes en beskrivelse over tilskudsmuligheder, såfremt en sådan ikke allerede findes.

3.

Inden næste
møde
Inden næste
møde

Status på "legepladserne"

Der er modtaget brev fra Kathrine Jørgensen, der argumenterer for Sønderborgvejs
legeplads. Brevet er vedlagt godt 200 underskrifter til støtte.
Endvidere er der modtaget brev fra Bording Børnehave og skolebestyrelsen, der begge taler
for Sønderborgvejs legeplads
Noles har assisteret med at gennemgå Sønderborgvejs legeplads for, hvordan den bedst
kan udnyttes og evt. udbygges.
Legepladsen er pt. i noget dårlig stand.
Kommunen fabrikerer selv legeredskaber, hvilket der måske kan drages fordel af.
Det blev diskuteret, om lokalrådet skal sende en ansøgning til kommunen om en udvidelse
af legepladsen med:
- små legeredskaber (evt. fra Solhjems legeplads) til brug for dagplejen.
- andre legeredskaber (overbygget spiseplads, bålplads etc.)
Holdningen var delt, idet der var bekymring for at bede om for meget i sparetider, men
også at den nuværende opmærksomhed med fordel kan udnyttes.

4.

Mødet med Ikast-Brande kommune vedr. den kommende udstykning

Lokalrådet er inviteret til møde med kommunen ang. den kommende kommunale
udstykning - tidligere benævnt Arslev-parken.
Erling, Eddie, Carsten, Jens Karl (og Lone som observatør) deltager.
Den tidligere visionsgruppes arbejde kan videreformidles af Erling.
Forventningerne til mødet er positive.

5.

Igangsætning af udvalgene

Udvalgene er oprettet på hjemmesiden - Natur & fritid, byudvikling og trafik
Alle

Hvert udvalg sætter sig sammen og udarbejder:
- en beskrivelse af udvalget til hjemmesiden

Inden næste
møde

- en oversigt over de opgaver, som udvalget kunne tænkes at beskæftige sig med.
- hvem udvalget evt. kan suppleres med af personer udenfor lokalrådet.
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Natur & fritid
DCH, rideklubben og idrætsklubben finder på Erlings opfordring 2 personer hver til at se på
igangsætning af initiativer for området.
Byudviklingsudvalget
Der er modtaget mail fra Evald Asp ang. byudvikling som kommunen tidligere har
behandlet.

6.

Eventuelt

Lokalrådet er oprettet som automatisk høringspart hos kommunen.
Lone gennemgik kortfunktionen GIS på kommunens hjemmeside.

Fastlæggelse af næste Lokalrådsmøde
Næste møde blev fastsat til 31/5 2010 kl. 19.30 i Den Jyske Sparekasse
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