
Referat fra lokalrådsmødet d. 12.10.2017 
kl. 19.00 

Deltagere: 

Else, Ole, Martin, Peter, John, Leif og Eli.. 

Afbud: Ralf 

1. 

Økonomi (bilag) 

Regnskabet uddelt og regnskabet for projektarbejdet gennemgået.   

2. 

Broen: 

- Faktura fra Finn Nygaard (bilag) 

Status på arbejde: 

Arbejdet fra Finn Nygård ser godt ud, det ser i øvrigt pænt ud derude. 

- Udsættelse af slutdato fra 1.10.17 til 30.11.17 

- Trampestien mod Tofthøjvejen 

Trampestien laves efter uge 43. 

- Platformen  

- Nye Lodsejere 

- Genopretning af fårefolden efter kørsel – aftalt at Ralf og Bjarne henter jord i uge 43 

- Festlig markering af afslutningen på projektet??? 

Else har spurgt: Vi har lov til at sørge for en lettere forplejning til det arbejdende folk og til gæster. 

3. 

Info. Vedr. den anden banebro. 

Laves i samme stil som den anden bro, den  laves i uge 42. 

Lokalrådet er tilbudt brugsret på en lille jordlod lige før broen. 



4. 

Sundhed i Ø. Starup Sogn / sundhedsagenter 

”Trivsel i det brede perspektiv” 

Der skal fremstilles en folder, der viser mulighederne for tilbud, der retter mod børn, unge og 

ældre. 

Det kan f.eks. være mad,  parkour,  lektiehjælp m.m. 

Lars Ulrik fra Sundhedshuset kommer herud for at samle op omkring emnerne. 

5. 

Hvad er Lokalrådets holdning til at oprette en grøn ”gadebande”.  

Vi har fået en opfordring fra Vejle Kommune til at lave en grøn gadebande, der kan samle 

oplysninger til kommunen om hvilke fortove, gader og hegn, der trænger til vedligeholdelse. 

Borgerne kan stadig  fortsat   

melde ind til kommunen om fejl, mangler eller andet..  

 

6. 

Vejle kommune overvejer projekt med Go more. Er vi interesseret i at være med? 

Ole går med til mødet for at høre nærmere om tilbuddet. 

7. 

Referat fra trafikmøde hos Per Thorsen (Else) 

Der er på mødet drøftet skoleveje. Forholdene omkring Ådalsvej er prioriteret højest. 

8. 

Aktiv Erhverv i Gl. Egtved har indkaldt til fællesmøde med områdets foreninger d. 1.11. (Ralf og Else er 

tilmeldt) 

 Ralf og Else tager til fællesmødet den 01.11. 

 

 

9. 



Tilbagemelding fra fællesmøde for sognets foreninger på Ågård Efterskole d.3.10. 

Der orienteres om det kommunalpolitiske møde på Ågård Efterskole den 31.10.17 kl. 19-00 

10. 

Stierne: 

- Stierne klippes sidste gang i år i uge 41 eller 42. 

Evt.  uge 43 

- Skal Lokalrådet byde ind på at vedligeholde stien ved Svanesøen – mod økonomisk kompensation?? 

Ja, det er der en positiv holdning overfor, kompensationen kan være  vedligeholdelse af materiel og 

benzin. 

- Tofthøjvejen – Erik har forsøgt at klippe, men måtte opgive p.g.a. manglende plads. Hvad vil vi med 

Tofthøjvejen fremover?? 

Indtil videre skal der ikke foretages noget. 

11. 

Hjemmesiden: 

 Ralf er næstformand 

Stierne lægges ud på vores hjemmeside Gerne med link. 

 

12. 

Kasserne: 

John har fået plakaterne vedrørende lokalt vælgermøde til ophængning i kasserne.. 

13. 

Ide` fra Ralf: Har Lokalrådet mulighed for at stille en fladskærm til Info til rådighed i Dagli Brugsen. 

Else spørger om muligheden herfor i Ågård Brugs. 

14. 

Ny dato 

Mandag den 06.11 kl. 19.00 på Ågården. 

15. 



Evt. 

Årsmøde i Lokalrådet i løbet af februar/marts 2018 

Byggegrunde, ikke noget nyt her. 

 

Ref. Eli 

 

 

 

 

 

 


