
                                                                                                                                                                  
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Mandag 26 Juni  kl. 19.00 – 22.00 Træ vandring – Møde hos Carsten Wærn 

Deltagere: Carsten Wærn, Robert T. Knudsen, Susana Nielsen, Kim Askær, Mette Kjær, Tina Munkebo 
Jensen. 

Fraværende:  Thomas Boilesen 

 

1. Gennemgang af fortov / træer Gl. Vejlevej v/Mads Kehlet. Vi mødes ved ØDMC kl 19.00 
hvorefter vi gik en tur ned gennem gl. Vejlevej for at se på træ allé som har ødelagt belægning og 
fortove. Dette er nødvendig at få bragt i orden og i samarbejde med Mads fra kommunen vil der 
over en periode på 3 år blive fjernet de træer der er ødelæggende samt gået ud. Mads 
gennemgik alle træ stationerne med os og vi fik en rigtig fin og god forklaring på hvorfor det ser 
ud som det gør i dag. Det er nødvendigt at fjerne træerne for at kunne genetablere fortove, 
Mads vil sende en plan over hvad der kan gøres og hvad vi kan erstatte med af 
grønt/blomster/nye træer. Vi skal derefter komme retur til ham hvilken model vi ønsker og de vil 
derefter straks gå i gang med at fjerne de træer der er budget til i år.  

Kim Askær spurgte i forbindelse med at vi skal have fjernet træerne om vi kunne få etableret 
nogle vej chikaner, så vi kan få farten ned på gl. Vejlevej, her skal vi rette henvendelse til 
Rene/Anette ved kommunen for om vi kan få etableret mobil enheder på gl. Vejlevej. Kim Askær 
går videre med dette. 

Så snart der foreligger en plan skal Lokalrådet sørge for at sende informationer ud på FB, 
Portalen og gennem Arne i DIF. 

2. Godkendelse af sidste referat ingen bemærkninger.   
3. Siden sidst  

a. Opsamling Sct. Hans, Det var en stor succes i år trods blæst, var der mødt ca. 50-60 børn og ca. 250 
voksne op til Skt. Hans, vores taler Kay Flinker gjorde det rigtig godt og alt forløb helt efter bogen. Vi 
kunne godt tænke os at supplere Skt. Hans med levende musik. Vi skal have rettet vores køreplan til. 

b. Status på Borgerbudget. 

Skaterbanen, der er rigtig gang i den og der er pt. samlet 400.000 kr. ind, Thorkild Vibe er stadig i        
fuld gang med at søge fonde og vil i forbindelse med byfesten prøve at lave noget sponsor cykling. 

Multibane overdækning, Kim tager fat i Jens Ottensen for at høre status på projektet. 

Børnehaven har nu samlet 35.000 kr ind til overdækning, de mangler stadig at høre fra flere fonde 
hvor de har søgt.  

c. Skilteprojekt, vedr. mærkning af stier, Rene formand for DIF, har sendt en mail med pulje der 
kunne søges i forbindelse med mærkning af Mountain bike stier, dette er ikke en sag for Lokalrådet 
og Kim vil sende mail til Rene om at vi ikke vil foretage os noget i forbindelse med denne mail, men at 



                                                                                                                                                                  
 

det er en sports mulighed og derfor oplagt at den ligger under DIF hvis der er ønske og efterspørgsel 
på dette. 

d. Status på Udviklingsplan 

Kim har indsendt udviklings plan til kommunen og har modtaget mail fra dem, at den vil indgå i deres 
arbejde med den kommende 2020 kommuneplan.  

e. Let’s go minibus, er nu klar til at gå i gang, det er nu muligt at man kan booke sig ind på denne bus, 
det er en 8 personers bus (9 inkl føren) og må køres af alle med alm kørekort.Dette skal formidles ud 
på vores medier, så folk kan begynde at bruge den. Vi har den til rådighed i Daugård ca 3,5 md og vil 
til Oktober gå videre til næste by som har søgt om at prøve denne løsning. Der er 1800 gratis km at 
bruge af, når bussen når de 1800 km , skal dem der låner den selv afregne de kørte km udover.  

f. Status byggegrunde, her er der intet nyt at rapportere, vi er afventende. 

g. Google Drev oplæring, vi fik alle en oplæring af Robert og kan nu ligge alt ind på drevet som vedr. 
Lokalrådet, her kan også ligges billeder op.  

 

 

h. Mødedatoer i resten af 2017  

• 05.09.2017 kl. 20.00 i ØDMC 

• 03.10.2017 kl. 20.00 i ØDMC 

• 07.11.2017 kl. 20.00 i ØDMC 

• 05.12.2017 kl. 20.00 i ØDMC 

4. Indkomne forslag  

a. NIL  

5. Økonomi.  

NIL 

6. eventuelt 

a.NIL 

Mødet sluttede kl. ca.  22.15 


