Referat for lokalrådsmødet tirsdag den 12.11.2019, kl.
19.00
Mødedeltager: Anne Devantier Nielsen, Anne Planck, Annette Møller, Gunhild Krogager
Carlsson, John Kryger, Karin Krogager, Lise Stavnsbjerg, Maj-Britt Juel Nielsen, Mette
Brammer, Søren Knudsen

Afbud fra: Kurt Eriksen, Maj- Britt

Valg af referent og ordstyrer:
Mette og Anne P.
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Godkendelse af referatet fra sidste lokalrådsmøde:
Søren kontakter Gert ang. skiltning til skolerne.
1. Punkt
Beskrivelse: Evaluering af seneste lokalrådsmøde – dialogmøde
Opstart af grupper, som besluttet på mødet.
Protest mod intern maildialog, herunder inddragelse af personer uden for
Lokalrådet uden accept.
Beslutning: Søren rykker Mette for et referat fra mødet.
Ved inddragelse af anden part, er det vigtigt, at inddrage lo-rådets accept.
Punkter som kan nå at blive drøftet i lo-rådet, skal ikke drøftes på mail. Kun
skrives til orientering.

2. Punkt
Beskrivelse: Borgermøde vedr. lukning af Karrebæksmindebroen.
Lokalrådets mulighed for deltagelse/markedsføring.
Orientering om drøftelser med arrangør.
Beslutning: Mange fra lo-rådet deltager i Borgermødet 20 nov. Kl. 19-21. Vi er ikke med i
panelet, men kan stille spørgsmål.
Forslag: flexbil/bus på den anden side af broen.
3

Punkt

Beskrivelse : Lukning af hæveautomat
Sydbank har meldt ud at automaten nedtages start december.
Formulering af evt. protest til Sydbank
Beslutning :Lo-rådet tager punktet med til møde i Forum.

4. Punkt
Beskrivelse : Lokalrådspuljen
Kultur-og demokratiudvalget har atter bevilget kr. 150.000 til lokalrådspuljen.
Regler for ansøgning/tilskud er som gældende for nuværende pulje.
Har vi projekter som vi skal søge tilskud til ?

Beslutning :Udsættes til næste møde med konkrete forslag.
5. Punkt
Beskrivelse : Næste møde
Skal der holdes julefrokost og under hvilken form ?
Beslutning: Julemødet 10-dec. afholdes på Kanalkroen, med formøde kl. 17 på museet.
Lise udsender invitation.
Evt. Evaluering af borgermødet ang. Broen skal på dagsorden til julemødet 10-dec
Punkt 1: Hvordan kan vi som lo-råd få fodfæste.
Hvordan vil man udvikle de to punkter It- kommunikation og fysiske tiltag?
Udsættes til jan. - mødet.

