Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 15-05-2018
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.

Mogenstrup

Tilstede.
Per, Chris, Varnny,
Christian, Jørgen, Anne.

Indbudt.:

Dagsorden
1
2

Godkendelse af
dagsorden.:

Afbud.:
Susanne og
Torben

1. Udgave.

Sidste referat.:

Efter at have udskiftet pkt 5 og tilføjet lidt itl pkt 6 godkendes
dagsordenen.

Formanden.

Uha, det er blevet forår, skønt.
Jeg deltog i mødet med Linda F og udvalget. den2-5
Det var ikke opløftende, stadig stærk kritik af
manglende samarbejde med lokalrådene. Se
referatet som jeg sendte rundt.
Hvad §17.4 udvalget er sat i verden for, ved jeg
ikke, men vi kan måske blive positivt overrasket.
Jeg har fabrikeret -2– holdere – til infotavler i
Stejlehøjsområdet. Nu skal infomaterialet gøres
færdigt og monteres.
Jeg har brugt tid på kommunikation med berørte
borgere i solfangerfeltet samt kommunen.
Mere om denne sag senere.
Den nye prøveaffaldsordning er i fuld gang, som jeg
har forstået det sender kommunen spørgeskemaer
ud her i maj måned for at få tilbagemeldinger på
ordningen.

Jeg har rykket for projekterne om Skaterbaner
hos firmaerne UNO og LOKOLAR.
Begge firmaer er tæt på færdiggørelse af deres
forslag og glæder sig til at fremlægge
resultaterne.
Jeg glæder mig til at se hvad de kommer med og
høre om mulighederne for at realiserer det.
Billeder og tekst er på plads under fanen lokalråd
fladså – på den nye hjemmeside.
Der er bemærkninger til samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger og
LR, som aktuelt lader en del tilbage at ønske, mht. at få den fornødne
information i tide til at udføre vores hverv rettidigt.
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Kassereren.

Naturens Rige penge, er stort set opbrugt, det er brugt til formidling af
muligheder i naturen, som vi aftalte.
Ellers de vanlige bevægelser.

Solcelleanlægget i
Blangslev.

Evt. møde med borgerne der er berørt af anlægget.
Varnny udleverer ”opsamling fra dialogmøde –solcellepark ved
Blangslev/Fårup” samt tidsplan for projektet og tegninger.
Kommunen er interesseret i endnu et borgermøde.
Vi vil invitere de bekymrede borgere inden lokalplanforslaget kommer til
efteråret. De inviteres til vores augustmøde, hvor dette tema prioriteres.

Cykelstier

Kilde Kalas og spis
sammen

Christian har forslag til cykelstier i området med. Forslaget lægger op til at
man skal kunne cykle sikkert fra kyst til kyst i området og i øvrigt forbinde
områderne med cykelstier.: Hvis vi skal slå os op på ”midt i naturen” og
turisme heri, hvor er så cykelstierne? §17-4 udvalget taler om vigtigheden
af at binde områderne sammen, hvor er så cykelstierne?
Fokus på den generelle folkesundhed.
Der bliver flere og flere aktive turister, herunder cyklister, og de flytter sig
væk fra vores område, hvis der ikke er sikre ruter.
Drøftelse med de lokalråd, der grænser op til den foreslåede sti?
Per kontakter i første omgang Team Trafik i kommunen.
Cykelsti Lovvej i Mogenstrup, Per har skrevet til Park og Vej i februar og
rykket i maj. Der er kommet svar om, at der er kommet ny leder på
området, men ikke yderligere. Der er endvidere rykket for tidsplan for
reparation af stier i Mogenstrup, der er ikke kommet svar.

Lokalrådets deltagelse i arrangementet
Med Kildekalas ønsker vi mere sammenhængskraft i området. Vi håber
mange foreninger og borgere har lyst til at deltage i festen. Dagen bliver
præget af mange forskellige aktiviteter og en stor grill-fest.
Pia Hegner fra DM i skills kommer og laver forskellige konkurrencer.
Skal vi fortælle om Stejlehørjen?
En kondicykel så man kan producere el? Sundhedscentret?
P4
Spis sammen:
Chris, Susanne og Anne har lavet forslag om at lave 3 arrangementer med
3 forskellige temaer, så vi rammer så bredt som muligt:
1. Invitere Andrea fra Den Store Bagedyst til at lave et kageværksted
(efteråret, uge 41)
2. Frokost og fællessag (klassisk julefrokost i november)
3. Pizza-cafe med fx en beach-volley turnering først.
(forårsarrangement)

Vi foreslår, at der skal være tilmelding og at vi tager 50 kr for deltagelse,
dette for at forpligte tilmeldte til at møde op.
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Eventuelt

Per har kigget på detailhandelsplanen, det er ikke noget vi kan styre, det er
de enkelte butikskæder der styrer det suverænt og det styres af
markedskræfter.
Per taler med Cecilie fra it i kommunen vedr. referater på hjemmesiden
Chris anmoder om at vi kigger på hjemmesiden og kommer med input til
hvad vi synes der mangler.
Hvordan gør vi mere opmærksomme på hjemmesiden. Info skærmen?
Busser: Den ene hånd ønsker et godt liv på landet, den anden hånd skærer
mulighederne for at komme derud væk! Skal vi tage kontakt til 17-4
udvalget, og se om de kan hjælpe og i forhold til busser og cykelstier?

Næste møde

26.06.18, kl. 19-21.

Referent..

Anne Haahr Petersen.

