
 Referat af Lokalrådsmøde 6. maj 2019  
 
Deltagere: 
Tanja B L Jensen 
Jens Erik Andersen 
Birgit Sørensen 
Jimmi Kristensen 
Kim Andersen (næstformand) 
Claus Balsby 
Jan F Bentsen (formand) 
Chris Nørager (kasserer) 
 
Forhindret: 
Vibeke Svendssen 
Lotte Ebdrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Godkendelse af 
referat 

Velkomst ved Jan.  
Referat fra sidste møde gennemgået og godkendt uden 
bemærkninger 

 

2 Nyt/input fra 
interesseområder 

Kirken: Thomas Poulsen stopper som præst. Ny forventes 
at kunne være på plads til september. 
Der tænkes ind i en udvidelse af menighedshuset 
Fritid: Kim trådt ud af bestyrelsen i ”hop i fjorden”. 
Lokalrådet ønsker Kim fortsætter i bestyrelsen som 
repræsentant for ”fritid”. 
Erhvervsliv: intet at berette 
Lejere: intet at berette 
Institutioner: intet at berette 
Skolen: intet at berette 
Grundejerforeninger:  

1) Henvendelse fra borger med spørgsmål omkring 
betaling til både grundejerforening og Lejerbo. 
Lokalrådet undersøger sagen 

2) Spørgsmål modtaget omkring rågeregulering 
omkring Harevænget. Lokalrådet undersøger 
sagen og vender tilbage. 

Tværgående interesseområder: intet at berette 

 

3 Trampestier v/ 
Drejens 

Indvielse den 15/5. 
Indvielse 15/5 kl. 16 – 17.30. 
Der er sendt egen tilretterde invitationer ud til indvielsen via 
facebook og hjemmesiden. Fysisk ophænges omkring i 
lokalområdet. 

Lotte/Jimmi/
Jan 

4 Stisystem til Lyshøj 
Nord 

Forslag: at der asfalteres og skabes belysning på stien ved 
svinget ved Forst Allé og ind til Lyshøj Nord. 
Idéen taget op med Jakob Weber den 7. marts. 
Tages op igen på møde i nærdemokratiudvalget 8. maj. 

 
Lotte/Jimmi/
Jan 



5 Facebook Indkomne Ideer eller spørgsmål 
Kort dialog omkring hvordan vi ønsker at siden bruges til 
promovering af virksomheders interesser. 
Et opslag ”Gå mig glad” kontaktes (Chris) da brugen strider 
mod formål med siden. Det er ikke til egen gentagen 
markedsføring.  
 
Status: 618 medlemmer af facebooksiden 

Chris 

6 Møde med 
nærdemokrati-
udvalget 

Organisering af mødet og planlægning af praktiske gøremål 
Mødes onsdag 8/5 kl. 8.15 ved Skolebakken (v/ Oles 
Chokolade), hvor området omkring lyskrydset ved Nr. 
Bjertvej/Skolebakken besigtiges mht. ”sikker skolevej”. 
Efterfølgende møde med nærdemokratiudvalget. 
Dagsorden med udvalgte punkter til hvilke fokusområder 
lokalrådet arbejder med og ønsker prioriteret i fremtiden. 
Nærdemokratiudvalget møder med 11 deltager 
Lokalrådet møder med 5-6 deltagere 

Jan 

7 Økonomi Status = kassebeholdning 372 kr. Chris 

8 Kvælstof/Dræn idé Anlæg/System til at hive kvælstof ud af vand fra markdræn 
og åsystem til efterfølgende brug på marker er under 
udvikling.  
25.000 kr. er brugt på at eftervise idé.  
Estimeret finansieringsbehov efterfølgende 3-400.000 kr. 
Kommunen er taget i dialog, men kan/vil ikke finde penge til 
projektet. Der undersøges muligheder for EU-tilskud. 
Dette punkt går ud af lokalrådet regi. 

Kim/ 
Claus 

9 Emner og projekter Statusoversigt over emner og projekter der arbejdes på i 
Lokalrådet gennemgået. 
 
Pt. 12 igangværende projekter 

 

10 Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. 
Næste møde onsdag 21/8 kl. 19.00 

 

 


