
Referat 

Lokalrådsmøde den 11. 11. 2015 på Rødegaard 

Afbud: Majken, Birgitte og Ingrid. Rune deltog i mødet. 

• Referatet fra mødet den 22. oktober blev godkendt. 

• Med udgangspunkt i dagens avis omtalte formanden den mulige vejføring med cykelstier. Det blev 

tilkendegivet, at lokalrådet finder DN`s forsøg på at lægge hindringer for vejprojektet irriterende. Vi 

afventer den videre udvikling. 

• Formanden nævnte fra formandsmødet en person fra Linå, Jette, som han mente, vi skulle 

kontakte med henblik på at få hende ind i lokalrådet som suppleant. Allan tager kontakt til hende. 

• Vedrørende regnskabsindsendelse til kommunen oplyste Rune, at den procedure var afskaffet for 

beløb i den størrelse, som lokalrådet modtager. 

• Fra formandsmødet har Majken efterfølgende sendt de ideer, der kom. Der var enighed om, at 

stedet for borgermødet skulle være Linå Forsamlingshus, og det blev foreslået afholdt den første 

uge i marts 2016. Lokalrådet træffer en afgørelse på mødet hos Erik inden julefrokosten den 10. 

december, 

• Da busforbindelser er med til at skabe sammenhængskraft, vil vi aktivt forsøge at påvirke det 

forslag til busdrift, der kommer, når busdriften har været i udbud. Der tænkes på et oplæg til 

politikerne. 

• Der kom ideer til, hvad der skulle stå i vores høringssvar omkring det forslag til ny 

skoledistriktsplan. Kalle lovede at udarbejde et udkast til høringssvar. Udkastet blev efterfølgende 

udvidet med to paragraffer, som Marcus lavede. Udkastet er senere gjort færdigt og formanden har 

dags dato meddelt, at det er underskrevet og afsendt. 

• På vores møde den 10. december skal vi foretage formandsskifte i lokalrådet. Marcus afløser fra 1. 

januar 2016 Erik som formand, og Erik overtager næstformandsposten efter Marcus. 

Formandsskiftet indebærer en del meddelelser til forskellige kommunale instanser, og det tager 

Erik sig af, inden har stopper som formand. 

• Vores julefrokost bliver igen i år afholdt hos Erik J. Den er lige efterfølgende vores decembermøde. 

Birgitte sørger for drikkevarer til julefrokosten. Rune deltager i både møde of frokost. 

• Decembermødet og julefrokosten er den 10. december kl. 17.00 hos Erik J. Eventuelle afbud til 

mødet og frokosten skal som altid meddeles formanden i god tid. 

• Der var stor enighed om, at vi for fremtiden skal holde fast i, at mødedagen skal være den første 

torsdag i måneden. Der kan dog af praktiske grunde afviges fra dette. 

 

Referent: Kalle den 17. november 2015.  


