Referat fra bestyrelsens møde, den 7/1 2015 kl. 19.00 hos Bendt G
Deltagere:
Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen, Villy Nielsen, Bendt Grønborg og Ole Schwarz
Afbud fra:
Poul Dahl
Udvalgene:
1. Cykelsti
Bendt fortalte om de ting der var sket i det sidste halve år. Herunder mødet med Hans Stochholm
g.d. c - Cykelstiudvalget fremsende yderligere spørgsmål til Jacob
2. Lokalhistorie
Ole Peter ville kontakte Herluf i Uggerhalne samt Astrid Nørgaard for at spørge om de vil tage en
snak med Poul. Hvis Poul har brug for hjælp har Jon Kjeldgaard lovet et at hjælpe.
3. Hjemmesiden
Til næste møde vil bestyrelse gerne have en oversigt over brugen af hjemmesiden samt hvordan
det går med den tidligere omtalte redigering
4. Ungeudvalg har fået 2 nye medlemmer hvoraf den ene kommer fra Skolebestyrelsen
Næste møde den 14/1. Her vil vi arbejde videre med etablering af BMX-bane samt legeplads til
dagplejen. Vi skal have vurderet om vi igen skal lave en status på børns og unges fritidsaktiviteter
5. Byudviklingsudvalget har fået et nyt medlem (Jon Kjeldgaard) – Samarbejde med Klaus og Ak vedr.
udstykninger (Lasse og Ole) – genindvielse af Gadekæret 2015 samt sti omkring Grindsted (Ole K og
Ole S) Byporte ( Jon og Ole S). Ole S har lovet at støtte Arne Sandager i en proces omkring
udstykninger af ”landsbrugsparceller” på Hammervej
Generalforsamling: Dato, sted. Spisning, dirigent (Lasse), på valg foredrag = dialog med borgerne’







Datoen bliver den 20/5 kl. 18.00 til 21.00
Det skal være med spisning
Lasse spørges vedr. dirigentrollen
Ole taler med Morten S. vedr. lån af Sognegården
Bestyrelsen tænker sig godt om vedr. foredragsholder og giver Ole S besked senest den 8/2
( der er p.t. nævnt Mogens Gregersen og en tidligere skoleinspekt. i Sulsted)
På valg Poul, Bendt og Ole D. - Bendt og Ole d vil gerne genopstilles. Poul spørges

Evaluering Byernes dag / gentages? / hvis ja – hvornår?
Cykelstiudvalget har drøftet afviklingen af ”byernes dag” og alle har været meget tilfreds med resultatet.
Man har sendt en del materiale til Poul herom og når dette er samskrevet, vil man komme med et forslag
om hvor ofte og hvordan Byernes dag fremover skal afvikles. Man er således enig om, at den skal gentages.
Ansøgning fra Gymnastik vedr. skumplint
Da Samrådet kun kan bruge penge til noget som alle borgere kan få gavn af – kan vi ikke støtte
anmodningen. Ole S har sendt brev til Gymnastik om evt. at spørge Borgerforeningen og Ole S vil igen
kontakte Ellen fra Gymnastik og foreslå en ansøgning til Lions Club,
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Økonomi herunder Byernes dag / Skaterbanen/ modtagne ansøgninger generelt/ Nissehuer – sponser
Ole D uddelte oversigt over økonomien. Når man ser bort fra bev. på de 35.000,- til BMX- og Vollybane er
der 23.486,72 tilbage. Heraf et overskud fra afvikling af Byernes dag på ca. 4.000,-- kr.
Paddehattene / Nissehuer / tradition fremover (Ole p – vedr. juletræ)
Der var enighed om, at lave en tradition omkring påsætning af nissehuer på paddehatten primo dec. med
servering af gløgg og æbleskiver.
Samrådet vil anbefale Borgerforeningen at fortsætte med traditionen omkring opsætning af juletræerne i
Grindsted og Uggerhalne
Nytårsfest den 16/1
Vi glæder os til denne sammenkomst og bakker op om, at afviklingen af denne ”julefrokost” går på skift
mellem udvalgene.
Skoleprocessen (Lasse og Ellen) nyt møde med alle org fra lokalområdet den 14/1 (Lasse, Ellen /Poul fra
os)
Ellen og Lasse har deltaget i det første møde der omhandlede en pædagogisk tilgang. Lasse har lavet
referat.
Næste fase foregår den 14/1. Her deltager Ellen, Poul, Bendt og Lasse fra Samrådet. Kommunen har
indbudt alle foreninger i Grindsted/Uggerhalne til at deltage.
Borgermøde vedr. ”Købmand ”/ byggegrunde herunder seniorboliger
Bestyrelse vil gerne lave et borgermøde hvor man informere om evt. opstart af en ”købmand”,
udstykninger af byggegrunde herunder evt. opførsel af seniorboligere, information om Cykelstien samt
etablering af byporte.
Bestyrelse udpegede et udvalg der skulle arbejde med dette (Bendt, Lasse og Ole S)
Dagen kan afvikles onsdag den 11/3. Ole S spørg Morten om vi kan låne Sognegården her.
Lasse, Bendt og Ole skal således have drøftet processen i planlægningen, herunder hvornår skriftligt
materiale evt. spørgeskemaer skal husstandsomdeles.
Møde med politiets sikkerhedsrådgiver den 26/2 i sognegården
Ole S står for denne aktivitet - Villy har lovet at hjælp
Samrådene omkring Hammer Bakker – støtter proces omkring Vandtårn til Udsigtstårn
Ole S oplyste at han sidder i en gruppe der skal forsøge at lave en forening omkring ” Vandtårn til
Udsigtstårn” Det drejer sig om vandtårnet i Hammer Bakker. Ole S oplyser at samrådene omkring hammer
Bakker støtter projektet samt at Erik Sørens fra Lions Club og Niels Bell sidder i denne planlægningsgruppe.
Årets byg
Ole S kontakter Poul, for at få lavet et sidste fremstød for at fremkomme med forslag
Overrækkelse af ”prisen” - glasværket som Margit P laver - skal som de 2 tidligere år overrækkes på
generalforsamlingen.
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Evt.
Vi har fået en henvendelse fra AK vedr. nyvalg af AKA-udvalget (medlemmerne bliver valgt for en periode)
Bestyrelsen vil indstille Lasse - hvis han har interesse heri?
Ole P omtalte tanker om en hundeskov ved Grindsted, som man vil arbejde videre med. Ole P undersøger
mulighederne.
Næste møde (april)
Blev aftalt til onsdag den 29/4 hos Ole - blev dog efterfølgende ændret til tirsdag den 27/4 samme sted!

Referent: Ole S.
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