
Referat fra Landsbyrådets møde den 6. maj 2019 kl. 19.00          Sted: Tina Thybo 

Deltagere: Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Anne Kaae, Heine Pallesgaard 

Hauch, Aviaja Kilt, Tina Thybo Sørensen 

Referent: Tina Thybo Sørensen 

 Emne 

1. Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

2. 

Café aften den 6. juni – hvordan griber vi det an? 

Vi mødes mellem kl. 15.30-15.45. Folk kommer kl. 16.00 

Vi laver total hyggeaften, hvor folk kan spille brætspil, spille kort og/eller bare snakke 

med hinanden mens børnene leger. Håber alle aldre møder frem. 

Tina og Anne bager en bradepandekage hver, som folk kan købe. 

Musikanterne spiller op. Anna Margrethe spørger Jesper fra Hermus. 

Vi bestiller pizza til kl. 17.30 som folk kan købe – fast pris for voksne og børn. 

Annes mobilpay anvendes til indbetalinger. 

Tina laver A3 plakat (husk også at skrive de andre Caféaftener på) og hænger den op 

hist og pist på skolen, i børnehaven, i Brugsen osv (sender den lige til godkendelse ved 

Landsbyrådet inden) – send også til Søren Stein, Ulla Østergaard, Jesper Rabes, 

Lærkebo, Glentevænget, Borgerforeningen, Blomsterparken, og ”Hvad sker der i 

Herskind” gruppen. 

3. 
Valg af repræsentant til Hertha 

Finn Boisen har valgt gerne at ville fortsætte, så det er dejligt.  

4. 

By forskønnelse – mødet den 2. maj 

Jette fra Veje- og Trafik var til stede. 

Kommunen vil gerne betale for byporte og passe planterne, der kan plantes deri. Anna 

Margrethe fortæller Skivholmefolkene, at dette er en mulighed, så de evt. også ønsker 

at få byporte. 

Kommunen vil lave trafikmålinger på Præstbrovej, Engvej kan evt. laves til 3-1 vej, for 

at give plads til cyklisterne. 

Vi har flere trafikting der ”spøger”, så vi holder et ekstraordinært Landsbyrådsmøde 

om emnet sidst i maj. 

5. 
Foreningspleje – hvad tænker vi? 

Vi udsætter punktet til efteråret 

6. 
Indvielse af sti – Brugens P-plads/Langelinie 

Datoen finder vi, når vi holder vores trafikmøde.  

5. 
Nordstjernen. 

Vi aftalte retningslinjer for uddeling, og hvornår overrækkelsen skal foregå.  
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6. 
ind Borgerforening den 13/5 kl. 20.00 ved Preben på Fuglevænget. 

- Hvem deltager og hvad kan vi tilbyde – Anne og Tina deltager. 

7. 
Tinas forslag ang. sikker skolevej og farligt sving. 

Vi venter med punktet til vores trafikmøde 

8. 

Herthas udvidelse af skole/institutionsbesøg 

Hertha har svaret, at de vil sørge for fremover at fjerne maskiner, så de er adskilt fra 

børnene. Dermed kan vi billige Herthas udvidelse af tilbuddet og deres planer om 

udvidelse og stisystem. 

9. 
Orientering om Landsbyrådets situation ved medlems udtrædelse 

Drøftelse omkring evt. indsættelse af suppleant, ved medlems udtrædelse fra udvalget. 

10. 

Eventuelt 

Tina laver en huskeliste på Googledrevet, hvor vi indskriver alt det vi løbende skal 

huske. 

”Ung i Nord” – Anna Margrethe og Anne har været i kontakt med skolen. Anne og 

Aviaja holder et par møder med de unge, og får deres ideer til, hvad de kunne tænke 

sig, og hvad de selv kan bidrage med/til. 

Heine kontakter ejerne til ejendommen i svinget Langelinie/Præstbrovej, og snakker 

med dem om den utryghed byen oplever, ved visse beboere. 
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