
Referat lokalrådsmøde den 5. oktober 2017 

Afbud fra Flemming, Erik J. og Ingrid. Knud Nissen deltog i mødet. 

• Knud Nissen meddelte på borgermødet den 3. oktober, at han var interesseret i at indgå i et 
kommende lokalråd som suppleant. Under mødet fastholdt han sit kandidatur og indgår herefter 
på listen over opstillede kandidater. Knud bor på Møllegårdsvej og har boet her siden 2006. 
Lokalrådets medlemmer forsøger at skaffe flere mulige kommende medlemmer. Birgitte og Kalle 
oplyste sammen med Majken, at de ikke ville stå i vejen for andre. 

• Referatet fra mødet i september godkendt. 
• Jette omtalte, at der var sendt ansøgning om opstilling af ny opslagstavle i bymidten til er statning 

for den, der var hos købmanden. Der søges økonomisk støtte. Denne kan eventuelt fås, hvis den 
søges gennem lokalrådet. Vi afventer et svar på ansøgningen om opstilling af opslagstavlen. 

• Præsentationer fra borgermødet er lagt på vores hjemmeside. 
• Økonomien omkring eventuel fjernvarme blev drøftet. Tallene blev præsenteret fra Forsyningen på 

borgermødet og adskilte sig ikke fra det oplyste på mødet i april. Godt 20.000 kr. for tilkobling og 
ca. 40.00 – 45.000 kr. for en samlet og færdig pakkeløsning. Det varer nok til begyndelsen af det 
nye år med en beslutning fra Forsyningen. Vi vil høre nærmere. 

• Det kommende lokalråd skal se på, om navnet på lokalrådet skal ændres. Linå, Mollerup og Hårup 
var ikke en del af lokalrådet, da denne periode blev startet, men kom med på grund af nedlæggelse 
af Kløverbyernes lokalråd. 

• Birgitte oplyste, at økonomien er ok. Hun laver overførsel af 2.500 kr. i forbindelse med omdeling af 
flyers ved borgermødet. 

• Web. Der er nu et nyt hotel og facebook er kommet godt i værk.  
• Næste møde er den 2. november kl. 17.00 på Rødegaard. 

Julefrokost og kort møde den 7. december kl. 17.00 hos Erik J. på Skærbækvænget. 

 

Referent: Kalle den 11. oktober 2017.  


