
Referat af lokalrådsmøde 7. april 2014

Til stede: Lindvig, Torben, Evald, Eddie, Lone, Kim

Fravær: Kaj

1. Konstituering

Lokalrådet konstituerede sig som følger:

Formand: Evald Asp

Næstformand: Torben Jensen

Kasserer: Eddie Sørensen

Sekretær: Kim Rune Christensen

og nedsatte følgende udvalg:

Trafikudvalg: Lone og Kaj

Natur- & fritidsudvalg: Lindvig og Eddie

Byplan & visionsgruppeudvalg: Torben, Evald og Kim

Udvalgene indsupplerer sig som hidtidigt med yderligere personer udenfor

lokalrådet. Natur og fritid har suppleret sig med Svend Odgaard, Bent 

hulegaard, Kirsten Kruse og fremover Maria Sørensen.

Der var en generelt snak om behovet for udvalg, herunder forholdet

   til visionsgruppen i Realdania-projektet.

I øjeblikket er Realdania´s borgergrupper organiseret med en 2-mands

   deltagelse i hovedudvalget i form af lokalrådets Torben samt Jannie Hou.

Dernæst vil der være en 25 repræsentativt udvalgt følgegruppe.

Visionsgruppen har haft stor energi og bidraget med meget til Realdania-

   projektet, men har lidt af en mangel på kontinuitet, dokumentation i form

   af referater og en form for demokratisk forankring/legitimitet.

Lokalrådets nedsatte udvalg vil søge at knytte visionsgruppen - både

   for såvidt angår Realdania-projektet som de øvrige visionsprojekter -

   tættere til sig.

2. Infomation til og fastholdelse af frivillig-gruppe i visionsprojekt

Henrik Engedal inviteres med til et kommende møde med lokalrådet.

De afleverede e-mails er brugt 2 gange til intro-mail og reklame for

   årsforsamlingen.
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Kim laver en grovsortering af de på borgermødet afleverede sedler

   til hvert udvalg, hvorefter udvalgene søger at knytte / informere

   personerne.

3. Kommende opgaver

Hvert udvalg laver til næste møde en oplistning af igangværende 

   opgaver bla. baseret på det på årsforsamlingen oplyste samt en

   status på opgaverne.

Trafikudvalg

   Gadeåbning mod landevej?

   Klochsvej og Sønderborgvej - trafikdæmpning

   Klochsvej - Stiudmunding er ud for indkørsel til hallen

      Vil hallen rykke indkørslen ifbm evt. forbedring af parkeringsforhold?

      Kan der etableres en rundkørsel med gennemgående fodgængerfelt?

   Fortovsforlængelse til Ådalsvænget

Der skal sikres en viden om og opfølgning på kommunale beslutninger - 

  eksempelvis byport ved Klochsvej. Er kommunens forslag godt nok?

Kommunale embedsmænd kan med fordel inviteres til møde/besigtigelse

   af lokale forhold.

4. / 5. Dato for næste møde

Næste møde fastsat til onsdag den 7. maj kl. 19.00 hos Evald på

   Lærkevænget 18

5. Eventuelt

Synlighed ved byfest - stand (som hidtil) + åbning af Planetsti

Kontakt til pressen.

Jernbanebomme kommer inden 2018 - midler er afsat. Næste skridt ville

   være kontakt til Christiansborg herom.

Årsmøde - hvordan kan vi få flere deltagere? Udvide programmet med

   foredragsholder?
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