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Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt med ændret rækkefølge af punkter
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Godkendelse af
referat.

Referat fra sidste møde. 2016
Godkendt
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Formanden beretter.

Formanden beretter.
24. maj 2016
Det bliver en ganske kort beretning.
Jeg kan oplyse at vores anstrengelser for at få etableret
fartdæmpende foranstaltninger i Lov, på Hammervej, ikke kan
opfyldes i år.
Jeg har haft en længere mail og telefon snak med Karsten Nonbo.
Vi var en del uenige men har lovet at vi fortsat vil fører en god
debat.
Som jeg rundsendte til jer, kan lån af den gamle børnehave ikke
tillades.
Om vi skal følge tanken om et lokale på plejehjemmet Bakkegården,
skal vi afgøre med os selv, vi kan tage stilling til det på næste
møde.
Jeg har gjort mig nogle tanker omkring Micronetværk.
Jeg kunne forestille mig at tage en snak med Diego Gilotta, han
kunne måske være tovholder på et sådan projekt.
Jeg har også tænkt på at vi bør medvirke til at få etableret
Nabohjælp i vores område.
Er det noget vi kunne arbejde frem imod. Kontakt til Bylaug,
Grundejerforeninger om interessen for sådan et tiltag.
Jeg deltog i Myrup Bylaug grusmøde i aftes.
Bølgerne gik til tider lidt højt men der er et forbilledligt
sammenhold, dejligt at se.
Som jeg opfattede stemningen, er der ingen tvivl om at der IKKE
skal graves grus ved Myrup.
Der blev nedsat en protestgruppe som skal arbejde på at få stoppet
planerne for gravning.

Jørgen har lavet et stort arbejde med graveforholdene, kort over
området, veje, løsningsmuligheder hvis der alligevel bliver gravet.
Det er dette lokalrådet skal tage stilling til i aften.
Hvad gør vi?
Hvad udtaler vi?
Hvad er vores holdninger til problemet.
Jeg vil slutte med dette og gå til dagsordenen som ikke har mange
punkter. Grusproblematikken vil fylde meget.
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Kassereren.
Grusgravning
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Ryttervænget
Mogenstrup.
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Hammervej.
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Den gamle børnehave
i Mogenstrup?
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Eventuelt.

Sidste nyt.
Intet nyt
Grusgravning i Myrup m.m.
Jørgen P har lavet et udkast til høringssvar, som blev drøftet og fundet
godt.
Vi sender ”udkast” til teknisk udvalg og vi beder om foretræde for TU.
Henvendelse fra borger om trafikforhold.
Der opstår farlige situationer ved Ryttervænget, når knallerter og cykler
kører med høj fart ned af Stenhusvænge, da hajtænderne for trafikanter fra
Ryttervænget er helt ude ved Pederstrupvej.
Varnny har forgæves forsøgt henvendelse til kommunen.
Skolebørnenes sikkerhed i Lov.
Afgørelsen. 
Det er aktuelt ikke muligt at komme videre med ønske om bump på
Hammervej. Der debatteres fortsat med kommunen om en løsning.
Der er kommet afslag på at Lokalrådet kan bruge den gamle børnehave.
Varnny henvender sig til Bakkegården og ser nærmere på lokale og
betingelser for evt. brug af det.
Varnny retter henvendelse til Diego Gugliotta og hører om han kunne være
interesseret i at være tovholder for et mikronetværk.
Chris har spørgsmål til evaluering af skraldeordningen. Evalueringen er
overvejende positiv, og der arbejdes på at det lægges ud til TU at beslutte
evt. permanent ordning.
Positiv evaluering af politisamarbejdet.
Chris rundsender mail til Sønderborg Idrætshøjskole vedr.
inspirationsbesøg.
Chris beder om tilskud til turen til Sønderborg, der bevilges 1000kr
Åbent møde i Lov udskydes til september.
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Næste Møde.:
22.06-16

Sted.:
Det afklares når Varnny har haft kontakt til Bakkegården

Referent.:
Referat udsendt pr. mail den:

