Referat af rådsmøde
Dato:

2018.09.24

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Birgit Borch Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen
(UJ), Tommy Christensen (TC), Peder Hay (PH), Kim Poulsen (KP),
Aage Christiansen (AC) og Peter Altenborg (PA)

Fraværende:

Karl Erik Henriksen (KEH)

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Intet.
3. Snaptuns fremtidsplan (PA)
Regneark gennemgået med foreløbig fordeling af hvad og hvem, der skal udføre de
forskellige aktiviteter, som visionerne lægger op til. Tages op i på kommende møder.
4. Datoer for besøg af borgmester Kasper Glyngø (PA)
24. okt., 21. nov. og 12. dec.
5. snaptun.dk, minlandsbyapp, Facebook (PA)
KP analyserer snaptun.dk (evt. sammen med PA). Skal lægges over I Wordpress.
Facebook ”Snaptun” nedlægges.
Facebook ”Snaptun lokalråd” beholdes.
Facebook ”Snaptun lokalråds medlemmer” nedlægges.
Der skal oprettes brugere til Min Landsby, alle i Snaptun Lokalråd. Også TNE, klubber,
brugsen, museer mv. Kursus i brug af appen arrangeres i oktober/november. PA.
6. Green Team I og II (PA, UJ)
Team I: Der er 14 tilmeldte. Begynder den 7. oktober. Annonceres på Min Landsby og
facebook. Der kommer gule veste, gribetænger og handsker fra Hedensted Kommune.
Team II: De frivillige der holder stier klippet og fælder/beskærer træer osv. Lokalrådet vil
betale for tråd til buskrydder og kæde til kædesav.
7. Fællesspisning (UJ)
Vi foreslår følgende datoer: hele november. Det skal være med sang. PA aftaler mulige
datoer med TNE.
8. Livestreaming (BKP)
Datoer er sendt til TNE. PA aftaler datoer med TNE.
9. Foredrag om Hjarnøfund (UJ)
Foredrag om Hjarnøfund i november. PA aftaler mulige datoer med TNE om aftenen.
10. Snaptun Strandvej (BKP)
Møde med Snaptun Vejforening den 11. oktober kl. 19.00 på TNE. Snaptun Lokalråd
ønsker at følge borgerbudgetønsket om belysning på Snaptun Strandvej.
11. Økonomi (PA/PH)
Vi har 8 sponsorer, der annoncerer på snaptun.dk samt de to årlige nyhedsbreve.
12. Arbejdsopgaver for Snaptun lokalråd (PA)
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Justeret og sendes med referatet ud. Der er stadig mulighed for at komme med aktiviteter,
som mangler på listen samt melde sig til at udføre dem.
13. Trævæg på havnen (KEH, PA, UJ)
Kun information – ingen reklamer. Der skal laves et oversigtskort på Snaptun til at sætte op
på plankeværket. Plankeværket skal renses og have træolie, derfor nedtages reklamer og
informationstavler.
”Skiltepæl” med navne og afstand laves. Stilles op på havnen. Der skal laves ansøgninger
om penge og tilladelser. BBJ, UJ, KEH, PA.
14. Eventuelt
Forsikringer tages op på næste møde.
Der er et ønske om at lave en strikkeklub i Snaptun, som skal mødes hver anden uge fra kl.
15.00 – 17.00. Tilsagn om at bruge et lokale på TNE.
15. Næste møde
Onsdag den 24. oktober kl. 19 på TNE.
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