Referat fra Landsbyrådets møde den 2. april 2019 kl. 19.00

Sted: Heine Pallesgaard

Kort udgave.
Deltagere: Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Heine Pallesgaard Hauch, Tina
Thybo Sørensen
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
1. Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
De unge, hvordan kan vi hjælpe dem:
2.

3.

Anne og Anna Margrethe tager en snak med skoleinspektør, Kasper Jensen, om de må komme
og snakke med 7.8.9 klasserne, for at høre input fra de unge, for at høre hvordan vi kan hjælpe
dem med bedre fritidstilbud og mulighed for fællesskab lokalt. Og tager en snak med Kasper
Jensen om det samme.
Café aften den 6. juni – hvordan griber vi det an:

Flyttes til næste møde

Valg af repræsentant til Hertha:
4. Inge taler med Finn Boisen, og beder ham

lave en ”stillingsbetegnelse”. Vi tænker nærmere
over, hvem vi kunne forestille os, til at bestride posten.
Opfølgning på stien ved Dagli´Brugsen/parkeringspladsen.

Anna Margrethe holdt et møde med Jette Smidt fra Veje og Trafik, og ansøgning fra 2016 ligger
Veje og Trafik. De vil straks igangsætte projektet, bl.a. fordi der er tale om
trafikfarlig skolevej. Vi påtænker at afholde et arrangement, når projektet er færdigt og stien kan
indvies.

5. allerede inde hos

6.

Årets Herskindborger udnævnes:

En tanke vi arbejder videre med.
Trafikmøde i Fruering Forsamlingshus
Anna Margrethe, Anne og Tina var til stede. Cykelstien forlænges frem til Blomsterparken,
og den står øverst på Veje og Trafiks liste lige nu.
Svinget hvor cykelstien løber mellem Ladingvej og Langelinie er ikke lavet
hensigtsmæssigt, og der vil vi arbejde for en mere sikker løsning.
Veje og Trafik nikkede i øvrigt ja til, at næste trafikmøde bliver afholdt her i Herskind, og
det er vi rigtig glade for.

7.

Anne var til ”blaffermøde” arrangeret af kommunen, og Birgit Sigfredsen og Anne har sat
nogle punkter af på vores lokale veje, der hvor egnede blaffersteder blev fundet
Skolebusser må alle borgere benytte helt gratis.
Flextrafik, Anne har indsamlet viden, og vil beskrive det for borgerne via Herskindsigt, så
de kan anvende dette kørselstilbud. Busnr. 112 slutter sin vanlige rute til sommerferien og
kører slet ikke i ferien. Efter ferien starter den med begrænsede afgange - kun 2 ruter
morgen og 4 ruter eftermiddag.

Go-More er en mulighed for samkørsel. Det koster ca. 20 kr. plus 5 kr. til Go-More, men
man har efterfølgende lov til at lave aftalerne udenom Go-More. Betaling sker via mobilpay
eller kontant.
Smukfest bus kører mellem Skovby/Galten/Skanderborg i fast interval.
Etablering af helleanlæg på Langelinie mod øst forventer vi snart igangsat, og byskiltet
flyttet. Anne er i gang med sagen.
Kort referat fra mødet med Herskind Boldklub i går.
Heine, Anna Margrethe og Tina var mødt frem, og det blev et rigtigt godt møde, hvor
meninger blev udvekslet og områder, hvor vi kan drage nytte af hinanden blev italesat. Vi
7. hjælper gerne med f.eks. fondsansøgninger og administrativ styring, og har gode kontakter
til Fælleden.
At klubhuset skal benyttes mere af alle borgere, var noget alle var enige om, og der skal
være gode tilbud og muligheder for at de unge inddrages i fællesskabet.
Byforskønnelse.
Vi tager punktet på næste gang. Anna Margrethe tager kontakt til nogen, som vil være
8.
med i en gruppe. Landdistriktspuljen kan vi måske have noget klar til pr. 1. september,
hvor fristen for næste ansøgning er fastlagt.
Eventuelt
Landsforeningen i Danmark har vi meldt os ud af.
Foreningspleje: Anna Margrethe Kristensen var til møde om foreningspleje, og et forslag
var at alle frivillige blev tilbudt en særlig oplevelse, som tak for ”hjælpen. Vi tænker over,
om vi kan gøre noget særligt for de frivillige.
8.

Herthas Støtteforening indbyder til årsmøde, men vi har meldt os ud.
Referaterne laver vi fremover i 2 dele, et beslutningsreferat, der lægges offenligt – og et
mere fyldestgørende, der deles på vores Googledrev, så det kan fungere som et arbejdsog note referat.
Aviaja Kilt deltog i sidste del af mødet, for at høre om rådets arbejde. Det var rigtig dejligt,
og hun har modtaget koden til vores Google drev, hvilket Else Thomsen også har, så de
kan læse vores referater og følge med, hvis de har lyst.

Dagsorden til næste gang – hos Tina den 6. maj kl. 19.00
1. Café aften den 6. juni – hvordan griber vi det an?
2. Valg af repræsentant til Hertha.
3. Byforskønnelse: Anna Margrethe Kristensen tager kontakt til nogle, der kunne være med i
en gruppe.
4. Foreningspleje og frivillige kræfter, bør vi belønne via et arrangement?

