
Referat fra lokalrådsmøde den. 11.sep kl. 17.00 i mødelokalet på Rødegård. 
 
Der var afbud fra Allan og Kalle. Samt Marcus kom lidt senere. 
 

1) Referatet fra sidst blev godkendt 
 

2) siden sidst: 
frivillighedsdagen: Erik har sendt mail ang. dette og hvis man ønsker at deltage 
tilmelder man sig selv. 
 
Dialogmøde med enhedslisten: 
Flemming og Majken deltog og det var et godt møde hvor der var mødt mange 
frivillige op fra mange forskellige steder. 
Enhedslisten var meget interesseret i at høre hvad der rør sig og hvad de evt. kan 
bringe med ind i byrådet. 
De har ikke noget kontor men en rød campingvogn som de stiller op på torvet og der 
er man meget velkommen, de vil også rigtig gerne komme til et af vores møder hvis 
det kunne være interessant. 
 
Idemøde ang. børnepasning i laven linå. Ikke nogen der havde været med. 
 
Vi har fået en mail fra en Sara der er praktikant i nærdemokrati.dk hun vil gerne høre 
om forskellige ting ang det at sidde i et lokalråd, Majken tager kontakt til hende. 
 
Vi har også fået en mail fra et par der overvejer at flytte til resenbro , meget tæt på 
jyllandsringen. De har sendt brev til FDM for at høre hvad fremtidsplanerne er for den 
men de er meget itvivl om de vil svare dem ærligt så derfor vil de høre hvad vi ved. 
Majken sender en mail til dem og fortæller hvad vi ved. 
 
Erik havde en brochure med om forskellige bump. Vi snakkede om hvad der kunne 
være en god ide henne ved krydset møllegårdsvej/ skellerupvej. Erik tager fat i 
trafikudvalget for at få dem i tale.  
Vi kunne tænke os noget lignende det de har på ansvej ved egealle og granalle og på 
nørreskovbakke. 
 

3) økonomi  
4) der er kommet penge fra kløverbyeren og vores netbank er oppe at køre og vi har pt. 

omkring 9600 på kontoen.  
der er blevet overført 500 til Rødegårds venner som aftalt. 
 

5) der er blevet lavet lidt på hjemmesiden og efter næste møde holderudvalget et møde med 
henblik på at alle i udvalget kan opdatere siden. 
Der er møde den 22 sep med alle de andre foreninger ang byportalen , Majken ,Marcus 
deltager 
 
5)de ting der skal opfølges på kommer med til trakfikudvalget når der blivet et møde med 
dem. 
 

6) vi syntes vi han nok emner lige nu men vil gerne også tage baneanlægget med ind under 
trafik , der er flere i byen der har spurt ind til hvorfor det ikke bliver holdt. 
 
7) næste møde er den. 2. okt samme tid og samme sted. Der blev snakket om at man 
afholder julefrokost den mødedato der er i dec. i stedet for at holde ordinær møde. Mere om 
dette næste gang. 
 
Referat skrevet af Majken , da Kalle var forhindre. 


