
MØDEREFERAT 

Byudvikling & Byfornyelse 

Poul Dahl, marts 2015                                                                           Side 1 

Emne: Byudvikling & Byforskønnelse 

Projektgruppe under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 
Møde  1, 2015 

   

Sted: Hos Jon Kjeldgaard, Grindsted 

Dato: Onsdag den 4. marts Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Hans Stochholm, Jon Kjeldgaard, Marianne Ellersgaard & Ole Peter Jakobsen, Ole Kjær, 

Ole Schwarz & Poul Dahl.   

Afbud: Margit Plougstrup 

Indkalder: Poul D Mødeleder: Hans S Referent:  Poul D 

Referat til: Projektdeltagere, Samråd og hjemmeside 

Næste møde: Onsdag den 10. juni hos Ole Peter Jakobsen, Grindsted 

Formål: At gennemgå og prioritere udvalgets opgaver - herunder sikre fremdrift. 

Udsendt  

materiale: 
- Opgaver Byudvikling og Byforskøn, november 

- Referat fra mødet 26. november 

 

 

Pkt. Resultater / aftaler / konklusioner Ansvarlig Dead-

line 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 
Alle  

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 

Referat blev godkendt med bemærkning om, at referatet anses for godkendt 

hvis der ikke er kommet indsigelser inden 14 dage fra referatets udsendelse 

Alle  

3. Gennemgang og status på udvalgets projekter  

Projektets opgaver blev gennemgået; ”Opgaver Byudvikling og Byforskøn ulti-

mo august 2014” medsendes referatet, her kan status på opgaverne ses. 

 

Alle  

4. Eventuelt 

- Vore svampe skal have linolie - Margit leverer til Poul 

 

- Skilt på Trekanten: Jon taler med ejer om en ad hoc-løsning. 

      

- Pedelordningen er etableret. Udfører opgaver på kommunalt ejede arealer. 

  Dog slår de græs på Værestedet i Grindsted og på Trekanten i Uggerhalne. 

 

- Gave til foredragsholdere mv. Jon kontakter Margit for at få hende til at  

  designe et forslag til en stentøjsfigur med udgangspunkt i fx et træ/bakke.  

  Figuren tænkes lavet i flere eksemplarer, som Samrådet kan give som gave 

  som alternativ til vin. 

- Skæve fortovsfliser. Hvem skal vi kontakte i AK? Tages op på næste møde. 

 

- Kunst. Udvalget havde en bredere drøftelse af hvilke kunstinitiativer, der kan 

  tages: Uglestatue ved skolen, flere HammerHatte i fx mindre størrelse end de  

  eksisterende. Udvalgsmedlemmerne bør til næste møde overveje muligheder. 
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