
Referat 

Lokalrådsmøde den 11. august 2016 på Rødegaard 

Afbud fra Ingrid og Rune. 

• Referatet fra mødet den 2. juni i golfklubben godkendt. 
• Kalle fortalte om høringssvar fra høringen om lokalplan for VIMA-grunden og Blumensaats grund. 

Det er fra kommunen oplyst, at høringssvarene (ikke mange) og forvaltningens indstilling efter 
svarene skal behandles i udvalget i september. Herefter skal en beslutning godkendes i byrådet. 
Dags dato uvist hvornår. Lokalrådet følger sagsudviklingen. 

• Marcus fortalte om et møde med Knud Vogelius, hvor de havde gået i den grønne kile bag Solbo. 
De talte meget om behovet for at få gjort noget ved, at naboer til området anvender det som 
”affaldsplads” for haveaffald. De drøftede også mulighederne for at lave et stisystem i området. 
Det blev oplyst, at Henning Frederiksen, der administrerer området for Liisberfamilien (ejer af 
området) har fået opsat et borden-bænkesær ved Rethøw. Et eventuelt stisystem skal drøftes med 
Henning og med kommunen eventuelt i forbindelse med en plan for en sti til Linå. Lokalrådet er 
interesseret i at sikre gode muligheder for borgerne og vil løbende følge op på mulige løsninger 
omkring stier og grønne kiler.  

• Erik G. fortalte, at der var en mulig kandidat til en suppleantplads i lokalrådet fra hans boligområde 
på Dybdal Skovvej. I samme ombæring blev det oplyst, at en dame fra Linå ved navn Jette kunne 
være interesseret. Lokalrådet er optaget af at se på nye mulige kandidater til lokalrådet. Det 
drøftedes, om det var en ide at invitere de to til næste møde. Beslutningen blev, at vi på næste 
møde vil tage det op i et dagsordenpunkt. På et møde, hvor de kunne deltage, skal der være klare 
og væsentlige punkter. Disse punkter skal opstilles på næste møde. 

• Marcus oplyste, at udviklingsplaner nu er lagt på hjemmesiden. Drøftelse af facebook udsættes til 
næste møde, hvor Rune skal være med og har et indlæg om det. 

• Majken fortalte, at hun havde kontaktet Charlotte omkring problematikken ved Byportalen. Majken 
havde efter dette intet hørt, så hun rykker for svar. 

• Birgitte kunne fortælle, at økonomien er god. Der er dags dato 10.782 kr. på kontoen. 

Næste møde: Torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00 på Rødegaard. 

 

Referent: Kalle den 12. august 2016.  


