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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
Dato Onsdag 14. april 2021, kl. 19.00  

Sted Digitalt 

Deltagere 
 
Afbud 

Claus Balsby, Jan F. Bentsen, Jimmi Kristensen, Kim Andersen, Tanya Buch 
reitz, Chris Nørager, Henrik Stilling, Jens Erik Andersen,Birgit Sørensen 

Referent Jimmi Kristensen 

 

Dagsorden 

Emne Indhold Hvem 

1 Dagsorden Godkendelse af dagsorden JFB 

2 Sidste møde Referat fra sidste møde godkendt. Opfølgning på belsutninger og 
handlinger 

JIK 

3  Fra REAKTIV til 
PROAKTIV! 

At sidde i lokalrådet og bidrage til et godt lokalområdet, afhænger i 
høj grad af tid til rådighed og personligt engagement. Da sidst-
nævnte ikke mangler når vi er samlet, men tid ofte er en knap 
ressource ind imellem møderne, foreslår jeg at vi ændre vores 
arbejdsform fra ”Reaktiv til Proaktiv”.  
 
Beslutning vedtaget. 
 
”Proaktive” mærkesager/initiativer som vi så teamer op omkring 
og går fuldud ind for:  

• Trafikken (Jan) 
- omfartsvejen (Jan + Jens Erik) 
Sikker skolevej (Jimmi) 
- cykelsti på Skolebakken (Jan) 
- cykelsti Lyshøj Alle – (Jan) 
- belysning på cykelsti til Lyshøj Nord (Jimmi) 
- fortov Fjordvejen (Jimmi) 
- ”kiss and ride” til skolen ved sportspladsen 

• Design/vision for Lyshøj Allé (Kim + Tanja + Jan) 

• Midtpunkt for Livet – rum for alle (Jan + Jens Erik + Vibeke) 

• Natur (Jan) 
- hytten på engen (Jens Erik + Claus) 
- trampestier (Jimmi) 
- området ved badebroen (Kim) 
- fjordstien til Houens Odde (Kim + Jan),  
- løbestier med motions app. Evt. Indgå I fjordstien (Chris + 
Jan) 
- Vild natur osv.  

 
”Reaktive” hvor vi samler ideer op fra borgere, holder øje med 
kommunens gøren og laden, vurderer og kommenterer. 

• Nyheder, dagsordener og referater etc. fra kommunen 
(Kim) 

• Input fra borgere på FaceBook (Chris) 
Begge samler op og sender info videre til respektive grupper eller 
hvis ingen gruppe – medbringes på kommende møde, hvis det kan 
vente.  
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Nuværende interessegrupper ændres til projektgrupper. 

4 Input fra 
interesseområder.  

Kun hvis der er noget berette. Tænker at dette pkt. afløses af ”pkt. 
3” fremover?: Intet at berette - Udgår fremover. 

Resp. 
Ansv. 

5 Nyt fra Facebook Forslag og kommentarer fra forum - Pt. ca 1.347 medlemmer 
 
Annoncer 
Generel debat om balancen mellem reklamer og information. Der 
er pt overvægt fra nogle es. Homestart og Kyllinge-vognen, som 
bør justeres jf. vores FB regler. Chris har bemyndigelse til at tage 
snak med de enkelte, der ikke overholder vores regler. Størrelsen 
på annoncen kan evt. minimeres ved gentagelser.  
 
Nye Ideer eller værdifulde kommentarer fra medlemmerne 
 

• Ønske om beboerhus/forsamlingshus til fester. Der er 
mulighed for at leje lokale på Barsøvænget. Idéen tænkes ind i 
projektet omkring ”Midtpunkt for livet”(Jan) 

 

• Trafikken på Lyshøjalle, bump, cykelsti, chikanen – tages med i 
trafikgruppens videre arbejde. (Jan) 
 

• Cykelsti fra Lyshøjkskolen til badebroen tages med på møde 
med KK 22/4. (Jan) 
 

• Skolebakken – 30 km zone. KK har 14/4 prioriteret projektet op 
ifm statslig financiering. (Jan) 

 

• Nye/flere skraldespande på stier i området generelt,til 
f.eks. ”hundeposer”.  Fuglebeskyttede spande. Kommunen 
kontaktes. Jan) 

 

• Gang og cykelsti mellem Havremarken og boldbanerne 
trænger til en kærlig hånd. Kontakt til Michella Janken om 
Praj… og om udført (KK møde 22/4 - Jan)  

 
• Ønsker om skaterbane. Optimalt omkring Lyshøj Nord som en 

del af ”det nye Lyshøj Nord”. Henrik tager det med ind i projekt 
Lyshøj Nord.  

 

• Store træer på cykelstien på Skolebakken trænger til 
beskæring. (Vi går ikke ind i enkelte sager, men løfter emnet til 
almen intgeresse. Tages med på mødet med KK/22. april) 

CFN 

6 Opsamling på 
projekter/opgaver 

Se udsendte bilag 
 
Møder med kommunen udsat til: 

• 14/4 kl 10.00 på teams: Stier: Sti langs fjorden ti Houens Odde 
– JFB +? – mødet er igen udsat. 

• 22/4 kl 16.30-18.30 Trafik – JFB/Kim/Jens Erik/Vibeke/Birgit 

• 28/4 kl 19.00-22.00 Hytte workshop - JEA/Claus/JFB +? 
  
1. Stisystemet i området. Trampestier Skolestier etc. Status jf. 

sidste møde og fra forrige møde….  Fremlæggelse af revideret 
kort over stier – Jimmi/Kim: emnet udgår er vurderet ikke 
aktuelt længere. Der henvises til I-forms kort over stier.  

JFB 
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2. Center for kultur, sundhed og dannelse = ”Midtpunkt for livet – 
rum for alle” v/Jan:  i færd med at ansætte en projektleder – 
13 ansøgninger. 

3. Hytten på Engen v/Jens Erik: workshop afholdes 28/4 
8 Økonomi Status – uændret –  

• Jimmi undersøger etablering af foreningskonto.  

• Mobile pay løsning skal være på plads til 
generalforsamling.  Jens Erik  info koster ca. kr. 1.000. 

CFN 

9 Politiske debataften/ 
Generalforsamling 
4. november 

Generalforsamling den 4. november afholdes på Lyshøjskolen kl. 
19.00-22.00 
Aftenens program: Generalforsamling med Politisk debat 
Vi har repræsentanter fra ”rød” og ”blå” side, med accept fra Eva 
Kjer Hansen (V), Villy Søvndal (SF), Birgitte Grunnet (S) og Knud Erik 
Langhoff (K).  
 
1. Lokalrådet er selvfinancierende, uden støtte fra Kommunen 

eller andre. Aftenen skal derfor bruges til at skabe et 
økonomisk fundament for lokalrådet. Hvordan? Ideer tænkes 
ind til næste møde i september. Sponsorer til ex. kaffe, vand, 
kage etc. Logistik kan være en udfordring.  

2. Kommunikation om arrangmentet : Generalforsamling med 
politisk debat. Det er ikke et vælgermøde i ordinær forstand, 
idet det er inviterede politiker som forventes at tale om 
loklaområdet 

 
Claus er tovholder på det praktiske for aftenen.  
 

JFB 

10 Eventuelt intet alle 

11 Kommunikation på 
FaceBook 

Hvad skal vi melde ud fra mødet? Hovedpunkter fra beslutninger i 
referat postes.  

CN 

12 Næste ordinære 
møde 

1. september kl. 19.00 alle 

 


