Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 19:30
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Ole Lund Svendsen
Holger Nissen
Birgitte Feldborg

Afbud:

Martin Frydenlund og Henning Hansen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. april 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Deltagelse i skaterarrangementet: Det var et fint arrangement.
Tovholder til flygtninge: Anne Mette Asp Sørensen
3. Sankt Hans
Henning sørger for at sende invitationen til de øvrige foreninger til planlægningsmøde. Ole
forsøger at finde en båltaler. Der annonceres i Østbirk Avis, på Facebook og på vores
hjemmeside. Ole sørger også for tombola. Birgitte informerer Per Hansen omkring
arrangementet.
4. Tigerens Rede
De, der har lyst, deltager i receptionen den 8. juni og Niels Arne holder en kort tale.
5. Udstykningen på Kirkevej
Holger og Niels Arne gav en status på projektet. Lokalrådet indstiller til teknisk forvaltning,
at det nye område kommer til at hedde Tolstruplien
6. Gedved sø – Tolstrup Enge
Se separat mail fra Henning.
7. Fjernvarmemøde
Udskydes til næste møde
8. QR-koder
Se separat mail fra Henning.
9. Beplantning med påskeliljer
Holger skriver til kommunen.

10. Cykelstier
Ole har undersøgt, hvad der ligger af planer omkring cykelstier og stisystemer i
kommunen. Der findes ikke en egentlig plan for kommunen, men Ole har haft kontakt
med forvaltningen, som gerne vil deltage i et møde med Lokalrådet omkring dette.
Ole kommer med et oplæg til, hvor den vest-østlige cykelsti mellem Østbirk og Hovedgård
kunne gå.
11. Indretning af foreningslokale
Vi går i gang hurtigst muligt – Martin er tovholder.
12. Økonomi
Støtte til klatretårn: Der er et initiativ under Idrætsforeningen, der vil etablere et
klatretårn af den gamle silo fra Mads Lyneborg Madsens gård. Vi støtter gerne med hjælp
til at skrive ansøgninger etc.
13. Eventuelt
Næste møde afholdes torsdag, den 9. juni 2016 kl. 19.30
Fordeling af opgaver i henhold til arbejdsplan for 2016/17
• Egebjergvej – fodgængerovergang
Niels Arne og Birgitte
• Bymidten/seminariegrunden
Niels Arne og Birgitte
• QR-koder
Henning
• Cykelstier på tværs – Østbirk til Hovedgård
Ole
• Stisystemet omkring Gedved
Holger
• Gedved Skole
Alle følger med
• Udstykningen ved Kirkevej
Holger
• Revision af Helhedsplan for Gedved
Niels Arne
• Musikfestival
• Fælleskontingent
o Lokalrådet er ikke indstillet på at deltage i et evt. fælleskontingent

Referent:
Birgitte Feldborg

