MØDEREFERAT

Emne:

Samråd – GUS - Bestyrelsesmøde

Møde nr.:

2, 2011

Arkiv/sag/
projekt:
Sted:

Hos Poul på Tranevej 16

Dato:

Onsdag den 1. juni

Deltagere:
Fraværende:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz &
Poul Dahl
Ole Dahl & Ole Peter Jacobsen

Indkalder:

Ole S

Referat til:

Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole Schwarz,
Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen & Poul Dahl. GIF, GSK, Menighedsråd,
Carl Hertz, Vandværker, Ungdomsskole, HammerNyt, Grindsted Skole
(Skolebestyrelse)
Onsdag den 7. september kl. 19.00 hos Bendt Grønborg

Næste møde:

Tidsrum:

Mødeleder:

Ole S

Referent:

19 - 21

Poul D

Formål:
Udsendt og
udleveret materiale:

Referat af 1. møde i Samrådet onsdag den 13. april

Dagsorden:
1.
2.
3.

Initialer

4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Tilbagemelding fra de 5 udvalg + evt. fra LAK
- Cykelstiudvalg
- Byudvikling & grønne Områder
- Ungeaktiviteter
- Lokalhistorie
- Velkomstfolder
Status på økonomi
Eventuelt

Pkt.

Resultater / aftaler / konklusioner

1.

Dagsorden blev godkendt

2.

Referatet fra mødet den 13. april blev godkendt med følgende bemærkning:
- Samrådets officielle navn er Grindsted – Uggerhalne Samråd, forkortet
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3.

Resultater / aftaler / konklusioner
GUS.
De fysiske grænser for Samrådet blev drøftet, specielt om Kinnerup burde indgå i navnet. Herunder om Kinnerup indgår i Langholt eller Vodskov
Samråd. Emnet vil blive drøftet på næste møde.
- Det blev vedtaget fremover at kalde ”formændene” for udvalgene for
koordinatorer, da det klart udtrykker deres opgave.
- Ole S. efterspurgte igen referat eller lignende fra borgermødet i 2009.
Anders C. sender materiale til bestyrelsen.
- Bendt skaffer Langholt Samråds blad og sender til Ole S.
Cykelstiudvalg.
Udvalget har ikke holdt møde. Bendt brygger på et brev til AK. Brevet
drøftes med resten af udvalget inden det sendes. Brevet sendes til AK
inden 10. juli
Byudvikling og Grønne områder.
Udvalget holdt møde den 25. maj. Referat udsendt.
Ole S. refererede fra mødet og omtalte at Samrådet vil reagere på AK
strategiplan. Marianne Ellersgaard har lavet oplæg til brev, som er rundsendt. Ole S. sender inden den 10. juli til AK.
Ole S. omtalte Hammer Bakker-projektet i hvilken forbindelse han har forespurgt Henholdsvis Langholt, Vodskov og Sulsted/Vestbjerg Samråd
om de er interesseret i at drøfte projektet. Positive svar. Herfra.
Ole S vil søge at indkalde til møde efter sommerferien.
Ungeaktiviteter.
Majbritt omtalte møde som udvalget har haft den 31. maj – referat udsendes senere.
Udvalget havde drøftet Multibane, som Simon Madsen, GSK har søgt
penge til fra AK – og fået!.
Udvalget blev rådet til at søge midler hos Lions til kommende aktiviteter
– kan evt. invitere Hans Stochholm til et møde herom.
Næste møde i udvalget er den 21. juni.
Lokalhistorie.
Poul har udarbejdet et oplæg til gruppens arbejde – rundsendt til Samrådet – Oplægget er på møde gennemgået med Bendt G. Og navne på
interessenter er fastlagt. Kaj og Astrid OK. Ib Molbech usikker. Der blev
peget på, at Lone Stegger formentlig kan hjælpe med materiale til at belyse mejeriudviklingen i Grindsted.
Majbritt omtalte foto fra 1960’erne som hun og Morten har fået lavet efter
forlæg lånt af Aage Laursen. Fotoet bør på en eller anden måde indgå i
gruppens arbejde
Poul indkalder hurtigst til møde for at få udvalget i gang.
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4.
5.

Resultater / aftaler / konklusioner
Velkomstfolder.
Ole Dahl meddelt, at gruppen går i gang med arbejdet efter sommerferien.
Økonomi
Ingen penge brugt.
Lak
Anders omtalte nyligt afholdt møde i LAK’s bestyrelse. AK strategiplan
drøftet her – LAK bedt om en prioriteret liste over mulige projekter. Vanskeligt på grund af den korte frist (10. juli).
Der var forslag om at orientere LAK om vores brev (kommentarer til strategiplanen).
Brevpapir og logo.
Bendt efterspurgte brevpapir med logo til brug for officielle breve. Ole S.
beder Jan Dissing, vores dygtige grafiker, om at lave et oplæg til logo.
Jan har lavet og Samrådet har valgt.
Logoet kan sættes ind på breve inden de printes ud.
Info om Samrådet i HammerNyt.
Ole S. og Poul skriver om Samrådet og dets opgaver i førstkommende
nummer af HammerNyt.
Hjertestarter.
Bendt omtale et TV-indslag han havde set i TV Nord, hvor en landsby i
Nordjylland havde fået placeret hjertestarter centralt, fået uddannet en
gruppe af sameritter som kunne betjene udstyret og som endvidere blev
informeret ved 112-indsats i området. Bendt mente, at vi burde undersøge, om vi kan lave noget lignende.
Bendt søger at fremskaffe udsendelsen som kan bruges til inspi for vores eventuelle indsats på området.
Græsslåning ved busholdeplads
Efterfølgende er Poul blevet gjort opmærksom på, at græsset ved busholdepladsen over for Grindsted Autoværksted ikke bliver slået. Kan
Samrådet undersøge, om det kan lade sig gøre at få området holdt.
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