
 

Kjellerup Lokalråd                           
 

Referat 
Lokalrådsmøde 

den 11. november 2020 kl. 19 – 21 
Alhuset lokale 6 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der er godkendt. 
2. Bemærkninger til referatet fra den 30. september 2020 

Ingen bemærkninger. 
3. Status på økonomi ved Ole  

Der er 1767.05 kr. I kassen 
4. Strategi med oplæg fra Kim (bilag 1) 

Jørgen kommer med et oplæg til næste gang. 
5. Facebookstrategi (bilag 2 og 3) 

Hvad skal vi bruge Facebook til? 
Hele lokalrådet er oprettet som redaktør på vores Fasebook gruppe. 
Facebook tænkes ind i Mission – Vision og Værdier. 
Lige nu kommer der opslag omkring de byggeprojekter der er i gang. 
Vi har det som punkt til næste gang. 

6. Mads Odgårds forslag til logo (bilag 4) 
Lis prøver om den kan renses. Der er noget grå omkring, det vil vi gerne have væk. 

7. Outdoorgruppe (bilag 5) 
Der har været afholdt et enkelt møde. De mødes for at drøfte rammer for det videre arbejde. 
Skobakken – sygehusdalen – Hinge sø og færdiggørelse af Krappes grønne ring. 
De tager fadt i kommunens outdoorprofil. Styrk lokalområdets outdoorprofil. 
Eventuelt en arbejdsdag hvor frivillige rydder lidt op på Krabbes grønne ring og eventuelle 
andre grønne steder. Vi ser om der kan sættes noget i gang sammen med Arenaen.  

8. Kjellerup som Centerby (bilag 6) 
Der er nu 6 medlemmer i gruppen. Lis deltager fra lokalrådet. 
Der har været afholdt et møde i den Gamle biograf. 
Center-bygruppen er selvstændig gruppe, som er nedsat på initiativ af lokalrådet. 
Hvordan får vi tiltrukket virksomheder til området og hvilke typer virksomhed kan vi tiltrække. 

9. Film om Kjellerup (bilag 7) Sammen med Kjellerup kalder. 
10. Hvordan arbejder vi videre med Torvet? Næste gang 

10.a. Kjellerup kalder 
Ane arbejder videre med det. 

11. Nyt 
12. Eventuelt 

 
Referent: Jørgen M. Mikkelsen 

 
Til de næste møde: d. 8. december kl. 19.00 
Aflastningsvej 
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Opfølgning på kommunalplan  
Trafik 


