Referat af Lokalrådsmøde den 5/2.2019

Tilstede: Tim, Marianne, Casper, AnnePia, Finn og Inge. Gæster Finn Jørgensen, Poul Poulsen og Jens
Bartholin
Afbud: Eva
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 15/1-19. Derudover brev til Miljø-teknik & Plan.
Godkendt.

2. Vision 2030- Høringssvar senest 15/2-19. Hvem vil gerne skrive?
AnnePia skriver noget og så sætter Inge det sammen med det hun har skrevet.
3. Udarbejdelse af: Invitation til Dialogmøde den 5/3-19 kl. 19.00 i Rørup Borgerhus i Kælderen.
Mødetidspunkt for lokalrådets medlemmer. Fortæring/kaffe evt.? Hvem?
Marianne køber Øl og vand, Tim, Marianne og Finn Neumann sætter borde og stole op ca. kl. 18.30.
Inge bestiller Frode til fremvisning af billeder og film.
Invitationen sendes til Steen Søgaard som formidler kontakten.
Inge laver kort invitation og får tilbagemelding om navne på de politikere der kommer.
Disse er mulige:

Henning Jensen erstattes af Ib W. Jensen.
4. Udarbejdelse af foreløbig dagsorden, se bilag med forslag til punkter fra Jens Bartholin.
Se i øvrigt mailkorrespondance mellem Casper, Jens og Inge ang. forslag om en lille
videooptagelse med drone, til fremvisning på dialogmødet. ( Casper )
Casper har kontakt til en der kan optage med drone, han skal have kr. 500,- pr. time. Vi sætter kr.
4000,- af som maximum. Vi beder Frode hjælpe os med fremvisningen til Dialogmødet.
Dagsordenen kan færdiggøres når sogneforeningen har holdt møde den 15/2, måske de eller
andre har forslag til punkter. Vi reklamerer for dialogmødet via facebook og på hjemmesiden.
Skal vi lave et opslag til ophæng i Letkøb?
Det er besluttet at låne Sogneforeningens plads til ophæng i Letkøb.

Dagsorden skal være Steen Søgård i hænde den 19/2-19. Den afsendes så snart Sogneforeningen
har holdt deres møde.

5. Kan vi evt. holde møde kl. 19.00 som min. hver anden gang?
Ja det træder i kraft efter generalforsamlingen.
Vi skal huske at afstemme vores møder med Sogneforeningens og huset i forhold til det
samarbejde vi har med dem.
Taget til efterretning.

6. Kort gennemgang af Dagsorden til Generalforsamling 19/3-2019, idet vi sikkert ikke når flere
møder inden.
Gennemgået og den udarbejdes af Inge sammen med Tim, samtidig med der laves
formandsberetning som godkendes af hele gruppen.
Marianne sørger selv for regnskab og budget.
Inge har lavet annonce til Folkebladet, som skal i bladet senest den 5/3-19.

7. Evt.
Almindelig drøftelse af den politiske adfærd med hensyn til Vision 2030 og de mangler der er i
denne.

