Referat fra Landsbyrådets møde den 03.06.2019 kl. 19.00
Kristensen

Sted: Anna Margrethe

Deltagere: Inge Lorenzen, Anna Margrethe Kristensen, Heine Pallesgaard Hauch, Tina
Thybo Sørensen, Else Thomsen, Anne Kaae
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
1
. Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
Caféaften, planlægning af alle caféaftener
Første aften spiller Hermus. Tina og Anne bager.
Anna Margrethe skaffer drikkevarer. Vi lægger nogle spil frem.
Vi mødes kl. ca.15.30

2
.

Hvem af os kommer:
Anne, Anna Margrethe, Heine, Inge og Tina kommer den 06.06. Og menuen står på Pizza.
Tina, Inge og Anne kommer den 13.06 (Anne kommer alle 4 gange). Indhold taler vi om
ved første café aften, hvor vi lige sætter os sammen og snakker koncept.
Heine, Inge, Anne, Tina den 20.06 - denne aften tilegner vi især de unge, sådan at vi laver
et hjørne til dem på scenen. Og de unge styrer musikken denne aften. Vi får Casper
skoleinspektør til at skrive ud på Skoleintra og invitere de unge. Vi serverer pølser.
Else, Anne, Anne Margrete den 27.06. Indhold taler vi om på første café aften.

Indvielse af stien
Den 9. august
3
Kl. 16.45 klippes snoren og tale (v.Trine)
.
En længere snak om planlægning og uddelegering af opgaver, for at få arrangementet på
skinner.
Annes snak med eleverne på Herskindskolen – Ung i Nord
Anne fortalte om sit møde med de unge.
De ønsker et sted, hvor DE MÅ VÆRE. Deres eget sted.
De ønsker en ungdomsfest i forbindelse med Herskind Boldklubfest, en aften for dem.
Og noget 5-kamp, fodboldkampe og arrangementer til Herskind Boldklubfest, som trækker
4.
dem med derop.
De nævnte også en masse aktiviteter, de ønsker sig at kunne lave. Anne har lavet et
særskilt skrift med det hele.
Anne og Anna Margrethe holder et møde med Casper skoleinspektør, hvor de unges
prioriteringer gennemgås, også for at Ungdomsskolen kan løfte noget af det.
5.

Mad fra mange lande, skal vi lave det til en caféaften eller en fredagsfest?
Punktet flyttes til næste møde. Evt. kan vi holde det til engang i oktober eller november.

Byforskønnelse
6 Tøjcontainer flyttes. Aviaja og Anna Margrethe besøger Stjær, og får gode ideer. Vi vil have
. blomster og tænker biodiversitet ind. Rundt om det store træ ved tanken, tænkes at bygge
en bænk. Morten Kaae vil gerne slå græsset ved tanken en gang i mellem.

Foreningsaften med temaet ”fondsansøgninger”
Inge har skrevet til Aja, og hun vil gerne være ordstyrer. Inge spørger om den 18.09
passer hende og vi inviterer hende med til vores møde den 2. september.
5
Vi inviterer alle foreningerne, og Anna Margrethe har en liste. Inge laver et forslag til
.
invitation. Vi sender den inden ferien, og en reminder senere hen.
Afvilkes den 18. september i boldklubbens lokaler, og Heine spørger Peter Libergren om det
er ok for klubben, hvis datoen ellers passer Aja (som Anna Margrethe lige kontakter).
6 Tekst med promovering af vores lokalområde til ejendomsmæglerne
. Vi skubber punktet til næste møde.
Byudvikling, udstykninger – mødet på Fælleden den 22.05
Anne og Tina deltog, og mødet var særligt for os og 2 embedsmænd var til stede. Vi fik en
7 oversigt over, de områder der er tiltænkt.
. Herskind udbygges op mod skolen, og i Skivholme er der 3 områder tiltænkt udstykning. Vi
ved, at en lodsejer evt. påtænker at ville udstykke ved Skivholme, og det nævner vi for
embedsmændene.
Trafikmødet
Den 24. 06 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
8 Anne taler med kommunen om helleanlægget, idet hun skal afstå noget jord til formålet.
. Ved sidste møde listede vi vores prioriteringer op, og listen sender vi til Jette. Tina sender
listen direkte til Jette, som oplæg til vores møde.
Anna Margrethe laver kaffe
Eventuelt
Inge skriver til Herskindsigt om de vil lave en lille artikel om alle de uformelle fællesskaber,
der findes her. Og hvorvidt nogle af disse er åbne for alle.
Heskindsigt: Heine skriver om indvielse af stien/sponsorløbet med billeder.
9
. Ejerne til ejendommen på hjørnet ved Præstbrovej/Langelinie: Heine har haft kontakt til
dem, og de var meget positive overfor vores beklagelse over beboernes måde at komme i
kontakt med byens borgere på. Ejerne har sat et opslag op til lejerne, hvor der pointeres,
hvordan man omgås lokalbefolkningen her på stedet. Denne behandling af sagen er vi
glade for. Heine sender billede til ejerne af, hvordan grunden netop nu ikke er særlig pænt
holdt ud mod vejen.

Dagsorden til næste møde den 2. september hos Anne:
1. Mad fra mange lande - caféaften - (punkt 5) fra sidst – holdes engang i oktober eller november
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tekst med promovering af vores lokalområde til ejendomsmæglerne
Byforskønnelse
Trafikken - status
Foreningsaftenen den 18.september
Evaluering af caféaftenerne
Ung i Nord

8. Eventuelt

