Referat Lokalrådsmøde 08. februar 2011
Tilstede: Bent, Peter, Jan og Hanne
Afbud: Karsten, Ole, Marie
Punkt 1: Opfølgning og godkendelse af referatet 20.januar:
Ole, Hanne og Jan kontakter interesserede via brev/e-mail
senest 01 marts.
Punkt 2: Nyt fra Formanden v/Hanne på vegne af Ole:
- Udviklingssekretariat bliver del af afdelingen Kommuneplan &
Udvikling. Nedenfor udsnit af informationsbrev.

- Lanndsby program Gadbjerg er i proces. Ole afventer
tilbagemelding uge 6.
- Projekt Gadbjerg: Hanne inviterer Katja til næste møde 01
marts for at sikre koordinering.
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Punkt 3: Planlægning af borgermødet den 15. marts v/Alle
Valg, beretning, regnskab, ordstyrer, evt. ændring af
vedtægter, debat, osv.
Borgermøde afholdes i hallens Cafeteria fra kl. 19.00. Vi håber
der er mange, som vil gøre deres indflydelse gældende.
Der vil blive budt på et stykke brød mens øl og vand mm.
betales af opmødte selv.
Hanne kontakter hallens Cafeteria.
Jan udarbejder senest uge 7 oplæg til opslag, som hænges op i
Gadbjerg senest uge 8.
Hanne sørger for information via www. Gadbjerg.dk.
Ole sørger for ordstyrer.
Udover vedtægternes dagsorden vil de opmødte blive
opdateret omkring følgende punkter:
Nyvalg
Landsbyprogram / byudvikling
Sti Sejershøj
Projekt Gadbjerg
Evt.
Punkt 4: Igangsættelse af landsbyprogrammet v/Alle:
Marie og Jan vil kontakte Gadbjerg Institut for Kunstterapi,
for at drøfte projekt byporte. Hvis det ikke har interesse for
Instituttet for Kunstterapi, vil andre, men forstand på
kunst/design, blive kontaktet omkring projektet.
Bent vil samle personer til færdigudarbejdelse af stiprojekt.
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Bent vil undersøge mulighederne mht. fartdæmpning/markering
ved buen. Er der intet nyt fra teknisk forvaltning, omkring
Landsbyprogrammet, i uge 6, vil Bent sørge for skriftlig
påmindelse/rykker.
Punkt 5: Eventuelt:
Næste møde er tirsdag den 1. marts 2011 kl. 19.00 i
Gadbjerg Sognehus. Jan har brød med til kaffen
Punkter næste gang:
Planlægning af Borgermødet den 15. marts
Status opgaver vedr. landsbyprogrammet.
Projekt Gadbjerg
Evt. Mikael M.C. fra Gadbjerg Skole-bestyrelse,
Referent
Jan
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