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Referat
Bestyrelsesmøde Daugård Lokalråd

Mødeleder: Kim Askær

Referent: Mette Kjær

Dato: 23. maj 2017

Varighed: kl.20.00-22.00

Sted: Ørum Daugård multihal

Tilstedeværende: 
Kim Askær
Susana Nielsen
Robert Tindgaard Knudsen
Carsten Wærn
Mette Kjær

Fraværende: 
Tina Munkebo Jensen
Thomas Boilesen

Jf. Dagsordenen

1. Konstituering af nye bestyrelse
Kim bød velkommen. Kim blev genvalgt til formand. Robert genvalgt som 
næstformand. Susana blev genvalg til kassér. Carsten er medlem af 
bestyrelsen. Tina, Thomas og Mette er suppleanter. Der mangler et 
bestyrelsesmedlem, dette skal findes ved at spørge eventuelt interesserede. 

Mette spørger i børnehaven.
Kim spørger nogle af dem der har meldt sig til arbejdsgruppen for købmand.

2. Opsamling Generalforsamling
a) Susana beretter at årsregnskabet er godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af sidste referat
a) Alle referater blev underskrevet.

4. Siden sidst
a) Status på Borgerbudget. Kim beretter at de 3 vindere af borgerbudget 

har skrevet til ham. Thorkild fra projekt skaterbane skriver, at der er søgt 
og fortsat søges midler fra fonde og andre interesserede. Skaterbanen 
kan benytte hallens CVR.nr og få en post på deres regnskab, derved kan 
pengene sættes ind på deres konto. Robert supplerer med informationen 
om, at idrætsforeningen gerne vil stå for belysningen til skaterbanen. Bo 
og Robert vil hjælpe med at søge midler via sponsoransøgninger. Der 
blev talt om, at skaterbanen også skal være en basket bane.
Lone fra projekt overdækning i børnehaven skriver, at de har fået 10.000 
kr. fra Lions Club i Hedensted og dermed er pengebeholdningen på 
35.000 kr. Lone ønsker svar på, hvor mange penge der kan forventes fra 
Borgerbudget og hvornår dette vides. Kim giver hende besked om, at 
dette afgøres efter næste bestyrelsesmøde.
Jens fra projekt overdækning ved multibanen skriver, at han har fået et 
afslag på en ansøgning af midler. Måske kan han få 2 tømrer til at sætte 
2 carporte op. Dette forslag lever ikke op til rammerne, der blev aftalt. 
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Derfor aftaltes det at Kim skriver til Jens og forklarer dette. Overholdes 
aftalen ikke vil pengene gå til børnehave projektet. 
Det afgøres til næste bestyrelsesmøde, hvordan pengene fordeles.

b) Købmandssituationen. Der blev snakket om forskellige muligheder for en 
kommende butik i Daugård. Trekantsjorden ved rundkørslen er privatejet 
og ikke mulig at bygge på. Jorden bag Maleren og Revisoren er til salg og 
kunne være en mulighed, men der er usikkerhed omkring størrelsen af 
jorden. Togbroen/togtunnellen kan blive et problem. Det menes at der 
sidder folk i byrådet der er villige til at hjælpe, Peter Bastian fra Venstre 
og Jacob ?. Der snakkes om, at der måske er inventar fra de nedlagte 
KIWI butikker.
Det besluttes at Robert skal være kontaktperson til arbejdsgruppen.

i) Opsamling/Status fra Borgermøde 22. maj. Robert, Susana, 
Carsten og Mette var til borgermødet. Alle beretter om mange 
mennesker, god energi, Dagrofa virkede vage og uden konkrete 
forslag, 8 blev valgt til en arbejdsgruppe, der var ingen konkrete 
planer hvilket manglede. 

c) Status Sct. Hans (Robert). Viktor samler et band. Sct. Hans er et Blå flag 
arrangement, så de står for plakater, flyers osv. Båltaler er Kay Flinker 
lektor på Rosborg gymnasium.
Vi mangler: hekse, Mette spørger i børnehaven og Robert spørger skolen.
Evt. telt til musikerne. Mette snakker med René ang. Om 
idrætsforeningen er klar. Susana laver sange og kontakter kommunen. 
Robert står for nøglen.

d) Nedsættelse af arbejdsgruppe til udviklingsplan. Torsten Sonne har 
opfordret til at vi kommer med input til kommuneplanen. Her vil vi kunne
påvirke byrådet. 
En arbejdsgruppe skal laves. Carsten bliver lokalrådets repræsentant. 
Mulige deltagere kunne være Kristian Skifter, Sofie Guldbæk, Mary-Ann 
Stougård, Mads Mortensen og Paul Erik Hansen. Kim Undersøger med 
Susanne og melder tilbage til Carsten.

e) Status på ”Let’s go minibus” (Kim). Morten Vilbrad skriver at Daugård får 
adgang til nøglebrikker. 30/6 flyttes bilen til et sted i Daugård. Der er 
plads til 7 passagerer. Det skal iscenesættes samt i pressen. Kim 
undersøger med Morten. 

f) Sæsonfolder – Daugård IF (Kim). Margit Brink har spurgt om lokalrådet vil
have en side i sæsonfolderen for idrætsforeningen. Vi siger ja tak.

g) Blå Flag arrangementer. Robert fortæller, at der næste år skal 
koordineres lidt bedre med Naturfredningsforeningen, der står for Blå 
Flag. Der er et møde i januar 2018, hvor lokalrådets repræsentant skal 
deltage. Så der er mere styr på hvem der gør hvad. Folder findes på 
Google drev. Blå Flag tager sig af det meste. Der er kun 2 blå flag 
strande i kommunen, Daugård strand og Juelsminde. 

h) Oplæring i Google drev. Dette udsættes til næste møde.
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5. Indkomne forslag
NIL

6. Økonomi.
Susana fortæller, at menighedsrådet har henvendt sig vedrørende indbetaling 
til vedligeholdelse af portalen 8721. Menighedsrådet har tidligere betalt 1000 
kr. pr menighedsråd i alt 3000 kr. da der tidligere var 3 menighedsråd. Nu er 
der kun 1 menighedsråd, derfor forespørges der på om de kan nøjes med at 
betale 1000 kr. Udgifterne til portalen er de samme som tidligere og der kan 
derfor ikke ændres i indbetalingen. Susana sørger for at menighedsrådet for 
besked om dette.

7. Eventuelt
a) Skilteprojekt, vedr. mærkning af stier (DGI) (Tina). Dette udsættes til 

næste møde.

b) Next Step på henvendelse fra Infrastruktur og Transport vedr. vedligehold af fortov (Robert/
Kim). Nogle af træerne langs Gl. Vejlevej i Daugård er gået ud. 13 stk. i alt. Udskiftningen 
vil koste ca. 40.000 kr. pr. træ. Det aftales at til næste lokalrådsmøde skal repræsentanten 
Mads fra Vej og Kommune inviteres. Mødet skal starte med en inspektion af træerne og 
vurdering af omfang samt alternativer.

Næste møde bliver d.26. juni kl. 19.00. Der startes med træ-inspektions. Skilteprojekt og Google 
Drive skal på dagsordenen til næste møde.
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