
Referat lokalrådsmøde den 7. september 2017. 

Afbud: Birgitte. Rikke Karlsen deltog fra mødets start. 

• Rikke fortalte om det fortsatte arbejde med festligholdelsen af den nye bros indvielse. Der arbejdes 
også på facebook. Fredagsgruppen har holdt møde, hvor en række gode ideer kom frem.Der er en 
sang, der skal synges og skolen medvirken med udsmykning. Der indkøbes halsedisser i forskellige 
farver, så de enkelte grupper har hver deres farve. Der arbejdes på en aftale med Michael, REMA 
om indkøb. Mandegruppen hjælper til, og der er bestilt borde/bænke. Entusiasmen i gruppen er 
stor. 

Fredagsarrangementet er fra 10 til 13, og den officielle indvielse finder sted kl. 12.30. Løberuter 
lægges snart ud, og tilmeldinger er i gang. Programmet lørdag er fra 11 til 15. Der afholdes møde 
den 14. september i Resenbrohuset, hvor Marcus og Ulla meldte sig som lokalrådets deltagere. 

• Referatet fra augustmødet godkendt. 
• Marcus er opstillet på den konservative liste til byrådsvalget i november. 
• Erik J. fortalte, at vandværket var kontaktet angående Vima grunden og Morten Blumensaats 

grund. Vi hører nærmere, når der sker noget. 
• Fra Linå var der et klart ønske om, at der bliver ryddet op på købmandsgrunden, og at der sættes et 

synligt skilt op. Marcus sender en skrivelse, hvor vi ser, hvad vi kan gøre. 
• Jette fortalte, at fodboldturneringen i Linå havde været en kæmpesucces. 107 hold deltog, og der 

var 1100 deltagere. Overskuddet er ukendt på dette tidspunkt. Hun fortalte også, at der er 
påbegyndt en renovering af skolen. 

• Rune omtalte, at der var opstillingsmøde til senior rådet og opfordrede til at overveje opstilling. 
• Flemming fortalte, at der er gravet ud på Solbo, så udbygningen er i gang 
• Der er kommet ny leder på Rødegaard. Hun hedder ligesom forgængeren Susanne. 
• Forslaget fra Marcus om indhold på det kombinerede opstillingsmøde til lokalrådet og borgermøde 

fant alle i ordene, så det finpudser Marcus, og der produceres flyers. Flemming tager sig af det 
grafiske, og Marcus står for trykning. 

• Et rundspørge i lokalrådet kunne konstatere, at der er ledige pladser. Gode kandidater efterlyses. 
• Web/portal/facebook. Rune har lavet en facebookside. Majken lægger en video på den, og seneste 

referat lægges også ud. Marcus, Majken og Rune er ansvarlige. Erfaringer drøftes på senere 
lokalrådsmøder. 

• Opstillings/borgermødet er den 3. oktober kl. 19-21 og foregår i Resenbrohuset, der er bestilt. 
Fortæring blev drøftet, og vi fandt det, der foregik i Linå forsamlingshus helt i orden, så det 
gentager vi. 

• Næste møde i lokalrådet er den 5. oktober kl. 17.00 på Rødegaard, hvor 
opstillingsmødet/borgermødet drøftes. Eventuelt valg til nyt lokalråd drøftes ligeledes.   

Referent: Kalle den 14. september 2017.  


