Kort referat af Landsbyrådets møde den 07.10.2019 kl. 19.30

Sted: Anna Margrethe

Deltagere: Heine, Anne, Else, Anna Margrethe, Tina
Referent: Tina Thybo Sørensen
Emne
1.

Godkendelse af seneste referat og denne dagsorden
Godkendt
Et mødested for de unge – evt. en bålhytte med overdækning

2

-

Hvad er næste skridt?
Vi taler med skolen, om de kan se sig selv ind i vores tanker. Else sender en mail til
skolen, og vi afventer herefter respons.

Ungefesten 25.10
-

Annes snak med de unge.
Anne mødes med de unge på onsdag, og vi afstemmer med deres ønsker.

3.

Vi aftalte regler for festen. Det er de unges fest, og de skal selv medbringe
drikkevarer, chips, musik mv. og selv rydde op efter festen.
-

Hvem af os kommer? Heine, Anne, Tina

Caféaften
-

Hvem af os kommer næste gang? Anna Margrethe, Anne og Tina

-

Hvad er menuen? Græskarsuppe

-

Hvordan arrangerer vi aftenerne fremadrettet?
I januar står Herskind forsamlingshus for det.
Vi nedsætter et udvalg, der fremover står for afviklingen, men som uddelegerer

4.

opgaverne til forskellige f.eks. udvalg/foreninger/en borgergruppe. Tina taler med et
par stykker om, hvorvidt de kan se sig selv i sådan et udvalg. Hører vi om nogen,
der har lyst, så kontakter vi dem, så de kan inddrages.
-

Betalingen til forsamlingshuset. Vi sætter prisen en lille smule op, for at samle
penge ind til leje og el/vand/varme/rengøring. Anna Margrethe undersøger prisen til
forsamlingshuset.

Har vi realiseret, dét vi ville – (årsrapport)
5.

-

En snak om dét, vi har nået - og dermed drøftelse af årsrapportens indhold.

-

Bruttoliste til årsrapporten.
-vi har fået anlagt en dagligsti ved Dagli`Brugsen
-busperron ved Langelinie

-cafeaftener
-møde med de unge om ungecafé, fest for de unge
-dialog med kommunen om bedre trafiksikkerhed
-by forskønnelse, modtaget fondsmidler
-Nordstjernen
-Byudviklingsmøde med kommunen
-blaffer stoppesteder
-trafikmålinger
Trafik
-

Status.
-Helleanlæg. Anne har været i kontakt med Lars Løkke fra Veje- og Trafik, men han
er træg til at svare. Vi har oplyst kommunen om, at de skal huske at lave plads til
en kommende cykelsti mod Aarhus. Vi håber snart at kommunen kommer i gang
med arbejdet med anlægget.

6.

-Anna Margrethe har foreslået kommunen at lysreguleringen reguleres på, så det for
en nedtællingsfunktion (tælle ned 10,9,8, for det vil hjælpe de små fodgængere
mere sikkert over vejen. De indtænker dét i deres overvejelser.
-problemet med hjørnet ved Langelinje/Ladingvej vil kommunen tage fat på i det nye
år.
-cykelsti mod Borum. Den vil vi arbejde for i det nye år. Aarhus Kommune laver
cykelsti på Nordsiden af Langelinie og den bliver dobbeltradet.
By forskønnelse
-

Status. 15.000 kr. x 2 har vi fået i tilskudsmidler. Vi får lavet en bænk rundt om
træet ved OK tanken, og Aage Knudsen er ved at lave et design, hvor Preben skal
stå for metaludformningen. Dekoplant vil gerne sponsorere noget ved byportene.

-

Anna Margrethe har indkøbt 2 storke, som kan sættes op ved OK tank området, når
der er født et nyt barn i vores sogn.

7.

-

Anna Margrethe har haft møde med Kultur og miljø. De mener ikke at blomsterløg
langs cykelstien mod skolen kan overleve. Så vi må finde på en anden blomstersort,
der er mere holdbat i længden.

-

Gruset i vejkanten, ned langs Ladingvej ved OK tanken, vaskes væk når det regner.
Her skal vi have kommunen til at finde en anden løsning. Skriv gerne til ”giv et praj”
om problematikken, så kommunen bliver opmærksom på problemstillingen.

-

Er der brug for flere kræfter i gruppen? Ikke lige nu, men måske når det
praktiske skal til at udføres.

Foreningsaftenen
8.

-

Måtte aflyses pga for få tilmeldinger. Men vi vil jo altid gerne komme til
bestyrelsesmøder i foreningerne, hvis de ønsker det.

11.

Eventuelt

Dagsorden til næste gang
- Else kontakter ejendomsmæglerne
- Bruttolisten til årsrapporten fortsat fra sidst
- Årets landsby
- Etablering af Landsby-klynge (Sjelle, Skivholme, Skjørring, Herskind – og gerne Borum,
hvis man må gå over kommunegrænsen)
I det nye år vil vi tage fat i:
- Trafik ud af byen – herunder busforbindelsen til-fra Aarhus og cykelstier
- Skal vi besøge foreningerne til deres møder?
-

Husk: Anne og Tina har inviteret Bankdirektøren fra Jutlander Bank (Morten Greve)
over på en fyraftensøl, på den nye bæk ved træet ved OK tank området, når den er
bygget færdig for de penge banken har sponsoreret til formålet.

