
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ØSSL D. 8.3.2016 
 

1. 

 Tilstede var: Peter, John, Leif, Ralf, Martin, Ole, Else, Erik og Eli. 

 Velkommen til Martin og Peter. 

 Præsentationsrunde, alle fortæller lidt om sig selv. 

 

2. 

 Konstituering af Lokalrådet: 

 Else fortsætter som formand. 

 Martin arbejder som webansvarlig og Else opfordrer ham til at lave aftale med Marianne. 

 Ole fortsætter som kasserer. 

 John står for orienteringskasserne. 

 Eli er næstformand og referatskriver. 

 Stiholdet skal hjælpes med klipning m.m.. 

 Suppleanter er med til alle bestyrelsesmøder. 

 

3. 

 Referat fra mødet med rep. fra Teknisk forvaltning (d. 7.3. kl. 9.00 ved Dagli Brugsen) 

 Vedr. T-krydset Bramdrupvej /Majsvænget. Der er forslag om rød advarselsasfalt i feltet. 

 Else medbringer tegninger over forslaget. De pullerter der også er foreslået ved Brugsen, 

 udelade da de er uhensigtsmæssige for lastbiler/aflæsning/indkørsel. Belægningen ned mod 

 Kolding foreslås forlænget, men det koster. Ralf stiller spørgsmål om det virkeligt kan blive så 

 dyrt som det ses i forslaget. Måske er prisen så høj fordi der skal flyttes /hæves kloaker. 

 Der er ligeledes forslag om at T-krydset Bramdrupvej/Starupvej skal have rød asfalt, det er et 

 spørgsmål, om det er nødvendigt. Else bringer spørgsmålet videre. 

 Træerne ved den gamle Sparekasse kan evt. fældes. 

 

4. 



 Møllegrunden 

 Else fortæller at journalisten fra VAF har været meget ivrig med spørgsmål omkring 

 Møllegrunden. 

 Der er kommet ny ejer , der forventer en pris på 1.8 mill. kroner ved salg, hvilket er mere end 

 kommunen kan give. 

 Der foreslås at grunden tilsås med græsfrø, der undersøges om man må gøre det for ejeren, 

 ingen betaling for det. 

 Der skal passes på den gamle låge, den kan evt. svejses fast til pillerne. Flere har vist 

 interesse for lågen. 

 

5. 

 Stierne 

 Der ønskes flere arbejdskræfter til vedligehold af stierne. 

 Else har forhørt sig hos kommunen, om der kunne ydes tilskud til sti-vedligeholdelse, hvor 

 der er udgifter til maskiner og drift af samme, men det har kommunen afslået. Til evt. nye 

 indkøb kan der muligvis gives tilskud , men der skal søges i hvert enkelt tilfælde. 

 De 10.000.- kr. lokalrådene får fra kommunen i årligt tilskud, rækker ikke langt. 

 Ralf fremsætter ønske om en telefonliste, så man nemt kan få kontakt, f.eks vedr. stiarbejde 

 m.m.. 

 Ansøgning om skilte ” hund i snor”, Else undersøger dette. 

 

6. 

 Skiltning v. indkørsel Ågård/Gravens 

 Ole arbejder videre på dette. 

 

7. 

 Hjemmesiden: www.ossbyland.dk 

 Redaktørstatus: Else og Martin. 

 

8. 



 Hvem vil med til Årsmødet for lokalråd d. 6.4.?Ole ser på om han har mulighed for at kunne komme med. 

Derudover deltager Peter, Leif 

 Erik og evt. John. 

 

9. 

 Ny dato 

 Der tages stilling til ny dato, alt efter hvad der sker på årsmødet. 

 

10. 

 Evt. 

 Vedrørende lys på stien til Silkevænget, så ser kommunen positivt på dette. 

 Derimod ser det ikke så lovende ud vedr. lys på stien ved Øster Starup Kirke, der er andre 

 regler, da det er landområde. Men ønsket tages med. 

  

 

Ref: Eli 

 


