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Referat af rådsmøde 

  
Dato:  2018.06.20 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Birgit Borch Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen 

(UJ) Tommy Christensen (TC), Peder Hay (PH), Aage Christiansen 
(AC), Kim Poulsen (KP) og Peter Altenborg (PA)  

 
Fraværende:  Karl Erik Henriksen (KEH) 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bøde velkommen. 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) 
Intet 

3. Nye mødedatoer (alle) 
20.8, 24.9, 24.10, 21.11, 12.12 

4. Sankthans (BKP) 
Det bliver tilladt af brænde bålet af.  TNE’s elever går i fakkeltog rundt i Snaptun, som 
optakt til Sankt Hans bålet. TNE stiller med båltaler. Sange er kopieret.  

5. Fortælling fra ny tilflyttere (BBJ) 
Der laves en interviewguide, som præsenteres på næste møde. KP og BBJ laver udkast. 

6. Økonomi (PA/PH) 
Saldo kr. 143.944 på foreningskonto. Betaling for åbningsevent cykel- og vandreruter er 
gået ind på kontoen. Faktura til sponsorer udsendes. 

7. Brochure over Snaptun sammen med Jens Kjær (PA) 
Der laves en turistbrochure sammen med Jens Kjær. UJ, BKP, TC og PA. 

8. Partnerskabsaftale med Naturstyrelsen om vedligehold (PA) 
Vi indgår en aftale med Naturstyrelsen om vedligeholdelse af skovfitness, udsigtstårn, 
strandeng og stier, som kan opsiges med tre månders varsel. 

9. Buskrydder mv. (PA) 
JH Tømrer og Snedker sponserer en buskrydder. 

10. Trævæg på havnen bør være forbeholdt Snaptun (PA) 
Det undersøges om væggen er sat op af Snaptun Lokalråd. Hvis det er tilfældet, skal der 
være regler for opsætning af reklamer, idet Snaptun gerne selv vil reklamere på væggen. 
Den er i dag mest brugt af Endelave og Hjarnø. PA og AC undersøger. 

11. Grønt team-Hedensted kommune (PA) 
Vi indgår en aftale med Hedensted Kommune om renholdelse af Snaptun under ordningen 
Grønt team. PA.  

12. Trekanten Tønballevej (PA) 
Vi indgår en aftale med Hedensted Kommune om rydning af arealet (Vi rydder og 
Hedensted Kommune afhenter). Arbejdet begynder til efteråret. Vi afventer en skriftlig aftale 
med Hedensted Kommune. PA. 

13. Arbejdsopgaver for Snaptun Lokalråd (PA) 
Der laves en revideret arbejdsopgavefordeling, der tages op på næste møde. UJ, PA. 

14. Omdelingsliste (PA) 
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Ny omdelingsliste er lavet. KP er ny fordeler. 
15. Eventuelt 

Åbningsevent for cykle- og vandreruter blev afviklet den 18. juni med ca. 35 deltagere. 
Sommerhilsen er udsendt i ny form. 
Ren Snaptundag bliver den 31. marts 2019. Når Grønt Team fungerer, vil der måske ikke 
være meget at komme efter. 
Fremtidsplan er omdelt og der skal nu følges op på handlingerne. Bør være et fast punkt på 
møderne fremover.  
Orientering om brugen af Min landsby app den 22. august. Hvem deltager fra Snaptun 
Lokalråd? BKP + ?  
Branding gennem borgerne. Der bliver afholdt fire ”saloner”, hvor borgere med interesse i 
at bruge de sociale medier kan deltage. Dato kommer. 
Skærm ved Glud-Nørby brugs. Husk den til arrangementer. Udhængsskab ved brugsen? 
FB om Snaptun tages op på næste møde. 
Velkomstfolder tages op på næste møde. 
 

16. Næste møde 
20. august 2018 kl. 19.00. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


