Referat af lokalrådsmøde den 14. April 2010.
Møde:

Onsdag den 14. april 2010, Det Gamle Bibliotek, kl. 19.00

Deltagere:

Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Kim Kjølhede, Jeanette Bechmann, Birgitte
Rasmussen og Peter Bruvik-Hansen.

Afbud:

Asger Kristensen (suppleant) skulle have deltaget, men måtte melde afbud i sidste øjeblik

Referat:

Jeanette Bechmann

Ansvarlig
Punkt
Alle
23. Åbent møde
Ingen fremmødte, vi gik derfor straks videre til næste punkt.
Med denne konstatering, at der endnu engang ikke var mødt nogle op,
blev vi enige om, at i fremtiden skal dagsorden til de kommende
møder hænges op på opslagstavlen ved Brugsen, på hjemmesiden og
sendes til Bjarne Gregersen fra Midtjyllands Avis.

Type
Orientering

24. Godkendelse af referatet fra mødet den 3. marts 2010.
Referatet godkendt

Alle

Beslutning

25. Godkendelse & prioritering af dagsorden
Vi valgte at følge den fremsendte prioritering
26. Rengøringsdag.
Afholdes den 18. april 2010.
Annonceret i MJA.dk, Ekstra Posten, plakater rundt i byen.
Affaldssække klar.
Der skal købes ind – Det gør Thomas Kim
Lokalrådet mødes kl. 9. Dagen starter kl. 9.30
Der
kommer fotograf
9.45
27. Livsringen.
Asgerkl.
Kristensen
orienterer om Livsringen.
Udsættes til næste møde.

Alle

Beslutning

Peter, Kjeld
og Thomas

Beslutning

Asger/alle

Orientering/
drøftelse

28. LAG (Den Lokale AktionsGruppe).
Der er generalforsamling den 20. april 2010.
Der er generalforsamling den 20. april 2010.
Thomas er kandidat.
Kim, Harry og Kjeld tager med som back-up gruppe.

Alle

Beslutning.

29. ”Det gamle bibliotek.”
Vi må gerne sætte en postkasse og tavle op.
Postkasse skal købes. Peter har skab/tavle til huset.
Hvad er legalt at gøre ved huset, hvilke regler gælder? Kim får fat i
regelsættet af Jørn Hansen.
Informationstavle ved Brugsen bliver allerede nu taget i brug. Harry
sørger for at hænge dagsorden op

Alle

Drøftelse

30. Sundhedsbussen.
Alle
Bussen er søgt til Voel den 10. juni 2010, men vi har ikke hørt nyt fra
kommunen. Pga stor efterspørgsel har det ikke været muligt at få
bussen til Voel i denne omgang.

Orientering
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31. Infostandere/arrangementskalender.
Her hænger vi i fremtiden dagsorden op, som i bunden henviser til
hjemmesiden, hvor referaterne kan ses.

Kjeld, Kim
og Jeanette

Orientering/
drøftelse

32. Hjemmeside.
Formålsparagrafferne skal på hjemmesiden. Peter sender dem til
Jeanette. Vi har ca. 45 besøgende på den nuværende hjemmeside.
Fører statistik over besøg på hjemmesiden.
Snak om hjemmesidens indhold. Vi kikker nærmere på andre
hjemmesider. Opfordringer til emner, der skal tages op i lokalrådet.
Kan vi evt. markedsfører hjemmesiden med annoncer?
Idéer blev vendt.
33.
Mål-arbejder
og markedsføringsstrategien
– hvordan
sikrer
vi sendt
Jeanette
videre med den fremtidige
udgave, som
bliver
interesse
for mærkesager iinden
lokalsamfundet
ud til lokalrådsmedlemmer,
næste møde. og får inddraget
borgerne i debatten.
Opslagstavler, postkasser, hjemmeside. Salgsmateriale til
hjemmesiden gøres klar. Salgsmateriale skal bruges til at få brugere
ind på siden.

Jeanette og
Kim

Orientering/
drøftelse

Jeanette og
Kim

Orientering/
drøftelse

34. Overbygning på Voel Skole.
Asger Kristensen vil give et input om overbygningsplaner for Voel
Skole.
Udsættes til næste møde

Alle

Orientering/
drøftelse

35. Eventuelt.
Valdemar Skoven.
Trafikgennemstrømningen gennem Smedegade.
Cykelstien – har været behandlet i tekniks udvalg.
Invitation af lokale byrådsmedlemmer til lokalrådsmøderne..

Alle

Mødet slut kl.
Mødet sluttede kl. 22.05
Næste møde er den 26. maj kl. 19.00, Det gamle Bibliotek

