
Referat af Lokalrådsmødet d. 6.11.2017 kl. 
19.00 

Deltagere: Else, Ralf, John, Erik, Peter, Eli, Leif, Ole ankom senere.  

Afbud:  Martin deltog ikke. 

1. 

Økonomi 

Status på forbrug til broen – evt. tilgodehavende hos ULN/v. Peter Sepstrup 

Ole uddeler ark med kontobevægelser. Der er ca. 70.000 kr.  tilbage til resten af broprojektet. 

2. 

”Den genetablerede bro” 

- Status på opgaver der løses af Aktiveringsprojektet 

- Status på platformen – nu af Miljøforvaltningen kaldet en altan.  Vi har fået tilladelse til at gå i gang 

efter 4. hold tegninger fra Bjarne.  

Der arbejdes den 07.11 på Platformen fra kl. 9.00. Platformen afmærkes ned mod Børges grund, evt med et 

lille hegn. 

 Træet fra de fældede træer flises. Flisen kan måske bruges på de våde stier.  

Man er gået i gang med trampestien. 

Svanesøerne: Stierne og rundt om søen holdes, menighedsrådet sørger for dette. 

Jernbanejubilæum. Banerne inviedes 1898, der er således 120 års jubilæum, der holdes den 4. maj 2018.  

3. 

Nye info tavler. 

Jeg vil foreslå, at Naturlaugets sti kommer med tydelig markering af, at det er laugets sti. 

Den gule sti slettes. Der skal laves en tydelig markering af de mange stier der ligger på privat grund. 

Skiltning med ”Vis hensyn”. 

 

 



5. 

Hvordan skal vi markere færdiggørelsen af det samlede projekt? Kan vi medinddrage ”Den reparerede bro”. 

Der laves en annoncering af indvielse af broerne. Foreslået dato er den 9. december ellers skal det ske i 

januar. Traktement er gløgg, æbleskiver, kaffe vand og øl. 

6. 

Henvendelse fra Uffe Holst ang. projekt tilbud fra Britta Edelberg, Grøn Forum. (orientering) 

Uffe har henvist til Britta Edelberg – grønt forum: FNs`17. verdensmål – der skal søges inden 1. december. 

Men der er for kort frist til at nå at arrangere noget. 

7. 

Sundhedspiloter (orientering) 

Der er en flok på 8-9 personer, der gerne vil være med i projektet. Der er workshop den 13. januar. Her skal 

der kommes med gode ideer. Der laves en invitation til arrangementet, det holdes på Ågården om 

formiddagen. Lars Ulrik står for projektet. 

8. 

Go more (orientering) 

Lars Smith arbejder videre med det. 

9. 

Evt. 

Ønske om fladskærm i Brugsen til informationer fra lokalrådet + andre foreninger i området. Brugsen 

kontakter FDB angående dette. 

Ralf sætter lys på den store bøg på Møllegrunden i november. 

Fællesmødet: Aktiv Erhverv Egtved. Der nedsættes et lille udvalg fra de forskellige lokalråd, der skal arbejde 

med bosætning. Arbejdet udmyntes i et samlet skrift. 

Årsmøde lokalråd.  Indhold og tidspunkt, foreslået dato den 18. marts 2018, et af emnerne kunne være 

Flextrafik.  

Træbroen: Fra kommunen: broen er lokalrådets vedligehold, men ikke lokalrådets ansvar. Der sendes 

ansøgning til stipuljen – lodsejerne vil gerne have det går i gang, og naboerne vil gerne lægge kræfter til. 

Skilte med hunde i snor 10 stk.  Eli skaffer dem  fra Vejle Kommune. 

 

 



10. 

Næste møde, det finder vi   et tidspunkt til. 

 

Ref: Eli 

 


