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Referat 
Lokalrådsmøde 

den 11. december 2019 i lokale 6 i Alhuset kl. 19 – 21 
 
 
Referat 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Ikke tilstede: Carsten 
2. Bemærkninger til referatet fra den 20. november 2019 

Ingen bemærkninger 
3. Status på økonomi ved Ole  

4871,92 kr. 
4. Indvielse af lyskryds og cykelsti (NB sæt kryds i kalenderen 17. december kl.15) 

Plakater fordels rundt i byen. Alle er velkommen til at komme og få en pølse og en vand. 
Der vil være taler af Hans Okholm og Jørgen M. Mikkelsen. Det foregår ved sportspladsen i 
Vinderslev. 

5. Ladestandere og lånebiler 
Der sendt ud til flere forskellige udbydere. 
Delebiler: Er der en mulighed og er der et behov.  
Vi sender noget til kommunen.  

6. Vedligehold af Krabbes Grønne Ring 
Der store problemer med vand på stien. Riste bliver ikke renset op. 
Lis hjælper Ida med at få det skrevet sammen og sender til kommune. Eventuelt invitere til en 
gåtur. 

7. Høringssvar vedrørende Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik (skal indsendes senest 13. 
december) 
Lis udarbejder et høringssvar. 
Vi mener ikke der mangler noget. Vi ser frem til at se det i gang. 
Vi ser grene der kommer mere forebyggelse ind i planen.  

8. Høringssvar vedrørende Lergravsvej og Granmosevej 
Vi er klar. 
Der skal være mere diversitet i bebyggelsen. 
Lis skriver noget og sender rundt. 

9. Borgermøde og kommunalplan: Hvordan gør vi?  
Hvornår kommer helhedsplanen til høring. 
Det er lokalrådet der inviterer til møderne. Det kunne være et lukket møde med inviterede og 
derefter et åbent borgermøde. 
Lis aftaler noget med byplansansvarlige. Der kommer et oplæg til januar. 

10. Generalforsamling – oplægsholder. 
Dato skal flyttes. Det bliver måske d. 26. marts. 
Alfred arbejder videre med sagen. 

11. Siden sidst  
Underværker. 
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invitation fra Realdania til ”alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer 
for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud 
i livet.” Ansøgningsfrist er d. 27. marts 
Toiletter. Hvad gør vi ved det problem? De bliver ødelagte og er ikke særlig venlige at bruge. 
Der mangler belysning udenfor toiletter, der er meget mørkt. 
Der vil blive aflåst fra kl. 21.00 or hen over nytår. 
Skilte i byen trænger til et løft. 
Mette arbejder videre med Hjertestartere.  

12. Evt. 
Erik Lassen har spurgt til fremdriften i arbejdet på Kirkebakken.  
Kommunen har givet svaret:  

Desværre er vejret ikke helt med os i forhold til at etablere afstribning – og jeg vil 
helst ikke placere et støttepunkt uden at være sikker på at afstribning kan 
etableres  - så det afventer en periode uden nedbør – og forhåbentlig også at der 
ikke saltes for meget – så har afstribningen svart ved at ”hæfte” 

  
Beklager virkelig meget at det hele trækker ud!!! 

 
Referent: Jørgen M. Mikkelsen 


