
Referat  
Lokalrådsmøde den 3. februar 2022 hos Mogens 
 
Afbud: Kasper 
 
1. Siden sidst 

Formand: 
Juletræstænding – fin tilslutning. 
Kasserer: 
50 medlemmer pt  
77.104 kr i kassen 
Landsbyrådet: 
Indkaldt til landsbykonference, som afholdes hvert 4. år. Ny kommunalbestyrelse kræver ny landsbypolitik. 
Afholdes den 26/2 i Holmens Hus. Tilmelding den 18. februar. Niels sender invitationen rundt, og så melder vi os 
til hver især. Medlemmer i kommunens 12 lokalråd inviteres. 
Orientering fra udvalgene: 
- Intet nyt fra Madudvalget. 
- Trafikudvalget (Torben, Lars, Anne Dorthe): fortov Bygaden i udlicitering, og nu anlægges det.  

2. Paddelbane v/ Mogens 
Kontaktet to udbydere: Winther Sport og Fritid fra Kerteminde + Max Playsom som har lavet vores legeplads. 
Udgift ca. 500.000 kr.  
 
Følgende skal afklares: 
Er der interesse? 
Hvor skal en bane ligge?  
Finansiering?  
Hvem skal stå for driften?  
 
Som er første skridt tager Niels kontakt til formand Lisbet Sørensen (KR70), og formand Lone Kiilerich  (Team 
Nymarken), om de er interesserede i at indgå i et samarbejde om etablering og drift af banerne. I givet fald går  
Mogens og Niels i nærmere dialog med dem. 
 

3. Fastelavn 
Søndag den 27. februar 
I kirken kl. 13.00 – slut 13.45 og derefter i forsamlingshuset. 
Vi mødes kl. 12.00 i Forsamlingshuset. 
 
Jan/forsamlingshuset 
80 stk fastelavnsboller ved Børge/Jan 
Slik til tønder/Sigrid 
Pynt/ Sigrid 
Tønder og køller/Jan Sigrid og Jan har diverse rekvisitter, som afleveres til Niels.  
 
 
Sigrid tilpasser invitation og sørger for annoncering i Nyhedsbrevet. 
 
Sigrid udarbejder Nyhedsbrevet denne gang. Sigrid spørger Kasper, om han vil overtage Nyhedsbrevet. 
 

4. Ny konstituering 
Sigrid udtræder desværre af bestyrelsen. Mogens indtræder i stedet for Sigrid.. 
 

5. Påskeaktiviteter 
Æggejagt den 18. april.  
 
Niels og Kim er primus motor i planlægningen og gennemførelsen. 
 
Afbud fra Jette og Jan. Mogens vender tilbage, om han kan deltage. 
 

6. Status velkomstkurve 
Jette udarbejder nyt velkomstbrev og rundsender til bestyrelsen til godkendelse. 



 
7. Evt. 

- Salg af medlemskort: fordeling af ruter. Kim udarbejder liste med aktiviteter, som lokalrådet har taget initiativ 
til. 

- Hjemmesiden er gået ned, og vi skal have udarbejdet en ny. Kasper har udarbejdet et rigtig godt forslag. 
Sigrid taler med Kasper om overførsel af ting fra den gamle hjemmeside. 

 
 
Tusind tak til Sigrid fra alle i Lokalrådet for Sigrids store indsats og gode samarbejde.  

 
 

Den 3. januar 2022 
Referent: Jette  


