Ansvarlig

Referat af lokalrådsmøde den 31. maj 2010

Tidsfrist

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

Godkendelse af seneste referat

Referatet af mødet den 12. april blev gennemgået og godkendt.

2.

Togtider v/trafikudvalget

Den nye køreplan med timedrift for Bording station er sendt i høring.
Carsten har på opfordring af kommunen sendt lokalrådets kommentarer hertil.
Især er køreplanen problematisk ved forbindelse til Silkeborg med ankomsttider kl. 07.03,
08.03 osv.
Det er lykkedes Engesvang at få et ekstra stop kl. 07.27, da byen har størst
passagererantal af de små byer, og toget alternativt skulle vente 5 min. I Silkeborg.
Carsten

Kommunens høringssvar indhentes.

Næste møde

Carsten

Vores kommentarer sendes/mailes til de lokale 5 byrådspolitikkere.

Næste møde

3.

Legepladser

Lokalrådet har indsendt svar til kommunen.
Beslutningen er truffet til fordel for Sønderborgvejs legeplads.
Natur &
fritidsudv.

Som følge af den store interesse beboerne i området omkring Sønderborgvej har vist for
legepladsen, undersøges det, om der kan etableres et privat initiativ omkring forbedring af
legepladsen.
Der findes angiveligt et kommunalt aktiveringsarbejde med fremstilling af legeredskaber,
som måske kan inddrages.

4.

Næste møde

Præsentation af målsætningerne for trafikudvalget, natur- og fritids
udvalget og byudviklingsudvalget

Udvalgene havde udarbejdet beskrivelser og opgavelister, som blev gennemgået og drøftet.
Alle udvalg

Alle udvalg tilretter deres beskrivelser som drøftet på mødet og sender disse til Kim til
hjemmesiden.

5.

Næste møde

Hvordan kommer vi videre - prioritering, etablering af udvalg

Udvalgene foretager indsupplering af personer udenfor lokalrådet som de finder det
passende.

6.

Møde med de lokale byrådspolitikkere

Mødet forventes afholdt efter sommerferien og sikkert i oktober måned henset til
politikernes travlhed med budget i aug-sept.

7.

Eventuelt

Kopi af endelige versioner af alle løbende skrivelser til eksterne personer sendes til Kim til
offentliggørelse på hjemmesiden.

Fastlæggelse af næste Lokalrådsmøde
Næste møde blev fastsat til mandag 16/8 2010 kl. 19.30 i Den Jyske Sparekasse
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