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Referat 
Bestyrelsesmøde Daugård Lokalråd 
(off.) 

 

Mødeleder: Kim Askær 

Referent: Mette Kjær 

Dato: 5. september 2017 

Varighed: kl.20.00-22.00 

Sted: Ørum Daugård multihal 

 

Tilstedeværende:  
Kim Askær 
Susana Nielsen 

Robert Tindgaard Knudsen 
Carsten Wærn 
Mette Kjær 
Thomas Boilesen 

 

Fraværende:  
Tina Munkebo Jensen 

 

 
 
Jf. Dagsordenen 

 

1. Godkendelse af sidste referat / underskrift (alle)  

Godkendt. Referat skal ligge på drevet, evt. direkte i referatmappen.  
 
2. Siden sidst 

a) Status på gennemgang af fortov og træer:  
Vi har valgt Bærmispel Robin Hill og Avnbøg og krybende timian. Kim giver Mads besked. 
Kim deler info ud på Gl. Vejlevejs beboere. Arne Kyster skriver det på portalen. Idé til 
foråret, at lave en lille happening = treewalk med kaffe og kage. 

b) Status på borgerbudget:  
Pengene fra projektet med overdækket område ved hallen videregives til børnehavens 
projekt med overdækket spiseområde. Børnehavens projekt og skaterbaneprojektet går 
fremad. Kim får status fra begge projekter. Dette lægges evt. på lokalrådets fb side. 

c) Udviklingsplan:  
Fokuspunkterne for lokalrådet vil i første omgang være: 
Kim og Robert: Cykelstierne:  
Susanna: Offentlig trafik, både landevej og skolevej: 
?: Skolegrænse/Distrikt 
?: Udstykning af parcelgrunde 
?: Ny erhvervsramme for areal ved rundkørslen 
Lokalrådet ønsker udviklingsplans-arbejdsgrupper, der selvstændigt vil arbejde med 
emner/områder. Lokalrådet ønsker at de unge i byen også vil deltage. Pressen skal måske 
inviteres til denne aften. Cykelsti Daugård-Hedensted:  
Robert har skrevet til offentligpuljen, som har til formål at fremme cyklismen. Dette skriv er 
formuleret ud fra mange aspekter omkring cyklisme i Daugård. Dette er også gjort for at 
kunne ramme ind i arbejdsområdet på flere forskellige udvalg i kommunen.  

 
 
 
3. Indkomne forslag 
NIL 
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4. Økonomi 
Susana fortæller at borgerbudget pengene er gået ind på lokalrådets konto.  
 
5. eventuelt 

a. Let´s go minibus lukker ned. 
b. Hvordan bruger vi lokalrådets fb side?  

Til diverse opslag eller kun lokalrådets opslag? 
Er det værre at gøre intet? 
Opslag skal deles IKKE oprettes! 
OBS på at vi ikke er andre end lokalrådet 

c. Offentlig trafik: Susana fortæller, at hun får forskellige svar fra kommunen. Halvdelen af 
alle Daugårds busafgange er fra landevejen. Skolebussen rute 694 til Hedensted, er ikke 
gratis. Forskellige udlægninger på om denne vej er farlig skolevej eller ej.  

d. Status på købmandssituationen: NIL 
e. Portalen: Henning Smith, Arne Kyster og Robert har haft et møde om portalen. Den skal 

opdateres. Hornsylds portal kunne være et forbillede.  
 

Næste møde bliver d.2. oktober kl. 20.00.  


