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Møde i bestyrelsen for Lokalråd Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
Mandag d. 11. december 2017 kl. 19.00 
 
Mødedeltagere: 
Gorm Hollesen  
Claus Balsby  
Kim Toft Andersen  
Anette Kold 
Birgit Sørensen 
Bente Hornstrup 
Jan Faldt Bentsen 
Jens Erik Andersen 
 
Afbud: 
Chris Nørager 
Tanya Buchreitz Løwenstein 
Lotte Ebdrup  
 
 
Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

2 
Mødeplan for år 2018 - Jan laver udkast - medbring kalendere -  

3 
Referat af møde 4/12 vedr. Kobbelskoven - deltagere 

4 
Trafik, bløde trafikanter, evt. møde med kommunen - Claus  

5 
Grønne rekreative områder, Lyshøjskolen. Flying October - Lotte 

6 
Badebroens faciliteter - Kim 

7 
Kloakplan, se Facebook - Tanya 

8 
Mødested unge - Lotte 

9 
Kommunikation 

10 
Hjemmeside - domæne sikret - under opbygning 

11 
Facebook - kører - mangler “hovedtekst” 

12 
Økonomi - Chris 

13 Eventuelt 

 

 

Referat:  

1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 Godkendt 
 

2 
Mødeplan for år 2018 - Jan laver udkast - medbring kalendere -  

 4 årlige møder 
Dertil en årlig generalforsamling senest i juni (springer over det første år da rådet lige er nedsat) 
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Møder er fastlagt og indkaldt for 2018: 
Næste møde er 22. februar 
Synes ikke at kunne se de andre i min kalender (synes ellers jeg sendte på mødet – kan i se dem ?) 
 

3 
Referat af møde 4/12 vedr. Kobbelskoven - deltagere 

 Punktet udgår da mødet ikke blev afholdt - Kresten Finnemann aflyste 
Lokalrådet har formidlet invitation via Facebook  
Kun kendskab til begrundelse for aflysning fra dagspressen 
 

4 
Trafik, bløde trafikanter, evt. møde med kommunen - Claus  

 Har talt med udvalgsformand for Teknik og Miljøudvalget - foreslår at der afventes til ny formand er på plads i 
det nye år. Claus prøver at kontakte Kolding Kommune - administration eller politisk leder  
 

5 
Grønne rekreative områder, Lyshøjskolen. Flying October - Lotte 

 Vi har set slides fra status i projektet og byder meget gerne ind til konsulenterne når de er lidt længere i 
processen - Jan melder tilbage 
 

6 
Badebroens faciliteter - Kim 

 Hop i Fjorden har haft møde med kommunen siden sidst 
800.000 kr bevilget i budget 2018 fra kommunen til faciliteter omkring badebroen 
Hop i Fjorden har ved egne midler lavet oplæg til mulige faciliteter  
Tekniske foranstaltninger viser at være meget omkostningsfulde i forhold til projektets omfang - Hop i Fjorden 
arbejder videre sammen med kommune om at finde en løsning. 
 

7 
Kloakplan, se Facebook - Tanya 

 Er sendt ud via Facebook 
 

8 
Mødested unge - Lotte 

 Intet nyt 
 

9 
Kommunikation 

 Hjemmeside er etableret - navn til siden er købt: (Jan sender ind til referat) 
 

10 
Hjemmeside - domæne sikret - under opbygning 

 Der arbejdes på hurtigst muligt at få hjemmesiden på plads så referater kan findes. På Facebook ruller de 
hurtigt ned i newsfeed. 
 

11 
Facebook - kører - mangler “hovedtekst” 

 Tonen på Facebook vil vi gerne opfordre til er sober.  
 

12 
Økonomi - Chris 

 Status udsat til næste møde 
Bydelspulje mulig at søge ved kommunen 
Vi har undersøgt ved Kolding kommune om det er muligt at få driftsmidler til lokalrådet. Dette er ikke tilfældet. 
Drøftet mulighed for at arbejde med medlemskontingent  
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13 Eventuelt 

 Indkomne ideer - fra Facebook, mail og andre steder sættes på som fast punkt så ideer tages op 
 

 


