Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. april kl. 19:30
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Martin Frydenlund
Henning Hansen
Ole Lund Svendsen
Holger Nissen
Birgitte Feldborg

Fraværende:

Kristian Grønbæk- kom senere

1. Referat fra sidste mødet den 14. marts 2017:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt medlem af bestyrelsen
a. Forslag om at Kristian Grønbæk indtræder i bestyrelsesarbejdet for Gedved Lokalråd.
Kristian er naturligvis ikke formelt valgt til bestyrelsen, men det anbefales, at han indgår i
bestyrelsens arbejde på lige vilkår med øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Det blev vedtaget, at Kristian Grønbæk indtræder på lige vilkår i bestyrelsesarbejdet, idet
det på et tidspunkt er blevet besluttet, at bestyrelsen kan suppleres op til det maksimale
antal i løbet af valgperioden.
3. Meddelelser
a. Forsamlingshusmøde den 20. april -Birgitte deltager. Samtidig er der møde med
kulturministeren på fængslet.
b. Cykelstier – Ole havde kort med, hvorpå vi tegnede vores forslag ind til den fremtidige
cykelsti-struktur, som vi ønsker os. Vi mangler dog at tage endelig stilling til den konkrete
beliggenhed. Vi overvejer og drøfter dette igen på næste møde. Der må meget gerne sendes
kommentarer og ønsker til Ole inden næste møde.
c. Tolstrup Enge / Gedved Sø – Henning: Der er intet nyt at bemærke.
d. Skov- og stier ved Vestervej – Holger:
Ved Energi- og tilflyttermessen fandt vi et forslag til navn på den nye skov, nemlig
Bryggerskoven. Dette har Holger nu meddelt kommunen, og kommunen har overgivet
svaret til byrådet. Så må vi se, hvad der sker.
e. Birthe Bjørslev har lavet et forslag til opsamling af affald i byen. Lokalrådet vil gerne
sponsere tænger og en kop kaffe i Café Bojsen efter endt arbejde.
4. Evaluering af Energi- og Tilflyttermesse.
a. Forberedelse
b. Afvikling
c. Økonomi (foreløbig opgørelse ved Birgitte)

Vores udstillere var tilfredse med arrangementet, og der var en god debat og deltagelse på vores
debatmøde. Der har også været en del presseomtale omkring messen.
Der har været stor tilfredshed med vores folder, som er udarbejdet af Dorthe Do.
Efter messen er der solgt yderligere to grunde, således at der er solgt 18 grunde.
5. Forberedelse af Sank Hans aften
a. Taler – Ole arbejder videre med at finde en taler.
b. Praktisk afvikling – Birgitte spørger CASA, om vi må holde arrangementet i parken.
Henning sørger for at indkalde de øvrige arrangører til møde og koordinering af det
praktiske.
6. Brug af foreningslokale og pris
a. Udkast til brev fra Niels Arne.
Birgitte og Niels Arne sørger for, at det distribueres til de relevante foreninger, og at
retningslinjer hænges op i lokalerne.
7. Aktiviteter i efteråret
a. Hvordan sikrer vi fokus på vigtige problemstillinger for Gedved i et valgår.
i. Renovering og udbygning af seminariehallen
ii. Fodgængerovergang på Egebjergvej
iii. Cykelstier
b. Revision af Helhedsplanen
c. Forberedende møde forud for valgmøde i november
Dette punkt blev udskudt til næste møde – til gengæld vil det være et af hovedpunkterne.
8. Økonomi
a. Opfølgning på kontingentindbetaling – der er p.t. 49 hustande som medlemmer
b. Ansøgning fra Oplandspuljen – Niels Arne har sendt ansøgning afsted på vegne af
Lokalrådet.
9. Eventuelt
Næste møde er den 12. maj kl. 19.30.
Referent: Birgitte Feldborg

