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Referat fra Byudviklingsgruppens møde den 16. januar 2019 hos Jon 

Deltagere: 

Marianne Ellersgaard 

Ole Peter Jacobsen 

Ole Kjær 

Jon Kjeldgaard 

Ole Schwarz 

 

Afbud fra Hans Erik Pedersen (syg) 

 

Dagsorden 

 

 Referat fra mødet den 16. oktober 

Blev godkendt 

 

 Grønt hold. 

Der har ikke været aktiviteter siden sidste møde 

Ole K vil forære holdet en græsslåmaskine og nogle haveredskaber som evt. 

kan stå ved Søren i Uggerhalne. 

Jon vil spørge 2 mulige personer om de vil deltage i det Grønne hold. 

Ole K stopper som tovholder for det Grønne hold og Jon har lovet at 

overtage opgaven. 

 

 Gadekæret. 

Der er ikke sket meget siden sidste møde i Byudviklingsudvalget 

Ole K og Hans Erik har haft møde med Park forvaltningen, Thomas Lam og 

landskabsarkitekten Mia 

Sidstnævnte har lavet en regnefejl vedr. højdekurverne v. gadekæret som 

bevirker, at kommunen nu vil støtte Samrådets forslag 

Ole K tager kontakt til Mia for at få afklaret hvad kommunen vil være med 

til og hvornår. Herefter vil Ole K og Ole S tage et møde med kommunen for 

at få afklaret hvad kommunen vil betale for og om de har krav til 

egenbetaling.  
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Hans Erik kommer med i denne proces når han er klar. 

Ole K har lovet at være konsulent på projektet fremover. 

 Lys på byportene. 

Hans Erik har udarbejdet et overslag over, hvad det vil koste at få oplyst 

vores 5 Byporte. ( ca. 25.000,-) Hertil kommer så eget arbejde i forbindelse 

med etableringen. 

Da der p.t. er lukket for ansøgninger til AKA-puljen afventer vi at der igen 

bliver muligt at søge midler herfra. 

 

 PR-udvalget. 

Der er ikke sket noget siden sidst - ud over at Ole S har indkaldt PR-udvalget 

til møde den 30/1. Borgerforeningen har på dialogmødet den 6. november 

oplyst at de gerne vil deltage – så PR-gruppen bliver udvidet med Ole 

Faaborg. 

 

 Samrådets Julefrokosten den 18. januar. 

Vi gennemgik de forskellige punkter: 

Mad er bestil ved Sulsted Kro og bliver lev. kl. 17.30.Ole S køber drikkevarer. 

Sange: Ole S sørger for dette + Ole P kommer med en ekstra. 

Konkurrence: Marianne får taget kopier og står for afviklingen. 

Ole S udarbejder prisskilte.Marianne sørger for nøgle og får styr på alarmen. 

Borddækning sørger Ole S, Ellen og Ole P.for – de mødes kl. 15.00 i 

Sportscafe’en. 

 

 Evt.  

Ole P. orienterede kort om at der endnu ikke er fundet en ny redaktør til 

HAMMERNYT (bladet). 

Ole K har sponseret bænken der er opsat ved mosen /ved 

Kornelparken.Udvalget vil sørge for at der kommer et sponsor-skilt på 

bænken.Ole Kjær bestiller 2 nye skilte til lågerne i Mosen. Ole P monterer 

disse samt skiltet til bænken. Regningen kan evt. betales af 

Borgerforeningen.        
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Udvalget takkede Ole K, som nu flytter til Løkken, for hans store arbejde i 

udvalget og håber, at han ikke helt vil slippe kontakten til vores by/samråd. 

Jon og Ole P vil hver tage kontakt til en person, der måske vil indtræde i 

vores udvalg. 

 

 Næste møde 

Er aftalt til tirsdag den 21. maj kl. 19.00 hos Marianne 

 

 Referent: Ole Schwarz 


