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Referat af rådsmøde 

  
Dato:  2018.08.20 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Birgit Borch Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen 

(UJ) Tommy Christensen (TC), Karl Erik Henriksen (KEH), Kim Poulsen 
(KP) og Peter Altenborg (PA)  

 
Fraværende:  Peder Hay (PH), Aage Christiansen (AC) 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) 
Intet. 

3. Snaptuns fremtidsplan (PA) 
Susanne Ernst deltog. 
PA laver et regneark med samtlige handlinger og personer. 
Hestehage kan være begyndelsen på stiforbindelse til Horsens. Foreslå til Hedensted 
Kommune. 
Infoskilte kan forbedres på havnen. 
Belysning ved passage mellem bygninger ved efterskolen. I det hele taget det sidste stykke 
vej mod havnen bør gøres mere sikkert. Fx 2+1 vej. 
Forslag: Parkering ved det grønne areal mellem cykelsti og Snaptunvej. 
Buslinie 104 bliver formentlig flexbus med samme stoppesteder. Man skal blot ringe og 
oplyse at man ønsker at køre med bussen. Eventuelt satse på en ”landsbybil” med plads på 
Snaptun Havn.  

4. Interviewguide nye tilflyttere (BBJ) 
Når velkomstbrochuren uddeles finder vi samtidig ud af holdningen hos tilflyttere til senere 
interview om baggrunden for flytning til Snaptun. BBJ går i gang. 

5. Fællesspisning 
Fortsætter med UJ som tovholder i november evt. med fællessang. 

6. Muslingefest 2019 
Vi undersøger mulighederne for at fortælle om det gode samfund i Snaptun og 
mulighederne for besøg og bosætning. UJ, KP og TC. 

7. Foredrag om Hjarnøfund 
Klaus Skriver fra Mosgaard Museum vil gerne holde et aftenforedrag om Hjarnøfund gerne i 
november-februar. UJ. 

8. Snaptun Strandvej, sti 
Vi holder et fællesmøde med Snaptun Vejforening. Vi indkalder vejforeningen til et møde. 
BKP. 

9. QR kode findested for Snaptunsten 
Jens Kjær, Glud Museum sørger for en ny QR-plade. 

10. Økonomi (PA/PH) 
Intet. 

11. Brochure over Snaptun sammen med Jens Kjær (PA) 
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UJ og PA har holdt et godt møde med Jens Kjær, som gerne vil stå for udarbejdelsen. 
Næste møde i november og inden da kan der indsendes forslag til tekster, billeder mv. 

12. Trævæg på havnen bør være forbeholdt Snaptun (PA) 
Trævæggen er sat op af Snaptun Lokalråd. Vi meddeler, at væggen skal renoveres og 
ophængte ting pilles ned og vi meddeler ”annoncørerne” at de måske kan få 1/3 del af 
pladsen. Vi bør have et udhængsskab mere i samme størrelse. KEH, UJ og PA. Tages op 
på næste møde, hvor der kommer et forslag til fordeling af plads og hvad der må hænges 
op. 

13. Grønt team-Hedensted kommune (PA) 
Green Team bliver sat i gang med Evy Bardrum som koordinator. Evy laver et udkast til 
arbejdet og annoncerer efter teammedlemmer. Vi modtager herefter forskellige ting fra 
Hedensted Kommune. 

14. Arbejdsopgaver for Snaptun Lokalråd (PA) 
Forslag sendes ud sammen med referat og tages op på næste møde. 

15. TNE hallen (BKP) 
Afventer et møde med TNE i september om de udmeldte tider.  

16. Livestreaming naturvidenskab (BKP) 
Der er mulighed for 6 arrangementer (kl. 19 – 21). BKP undersøger mulighederne på TNE. 

17. Busrute 104 (BKP) 
Opfordring til at møde op og deltage. 

18. Dronefilm (BKP) 
Kan lægges på hjemmeside og FB. 

19. Eventuelt 
Østrupgård er solgt.  

20. Næste møde 
Mandag den 24. september kl. 19.00. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


