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DAGSORDEN for rådsmøde 

  
Dato:  2019.01.08 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Birgit Borch 

Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen (UJ), Peder Hay (PH), Aage Christiansen 
(AC), Kim Poulsen (KP) og Peter Altenborg (PA).  

 
Fraværende: Tommy Christensen (TC) 
 
Referent:  PA  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen til årets første møde i 2019. 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) 
Referat til godkendelse sendes kun til personer valgt på generalforsamlingen samt TNE. 

3. Fremtidsplan for Snaptun-veje og stier (PA) 
Susanne Ernst har aftalt med vejafdeling i Hedensted Kommune, at vi bliver indbudt til at 
sende vores ønsker til trafik, parkering mv. fra Udviklingsplan for Snaptun ind til behandling. 

4. Fællesmøde med Glud om Min landsby app (PA) 
30. januar 2019 kl. 19.00 for alle der er interesseret. 
BKP finder adresser frem, som kan bruges til invitationer. 

5. Velkomsthilsen (PA, alle) 
En gruppe laver et udkast. UJ, KEH og PA. Tjek lige Snaptun brochure under udvikling. 

6. Hallen på TNE (PA) 
Tider er lagt ud på MinLandsby app. og Snaptun lokalråd. Der er nogle praktiske forhold 
der skal løses. 

7. Foredrag om Hjarnøfund (UJ) 
Hver foredragsholder får en lille vingave. Vi håber på flere tilmeldinger inden den 16. januar 
kl. 19.30. 

8. Økonomi (PH) 
Sidste bevægelser fra 12. december og til 7. januar 2019 er sendt rundt med mail. 

9. Logo (PA, alle) 
En gruppe (UJ, KP, BKP og PA) laver et udkast til en invitation om at lave et logo for 
Snaptun Lokalråd. 

10. Ren Snaptundag (BKP) 
Vi takker nej til at være med i den årlige ”ren dag” sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening, da Green Team sørger for rengøring hele året. 

11. Live streaming (BKP) 
Alle foredrag i foråret 2019 kan ses på https://ofn.au.dk/season/6/sted/1  
Foregår i Dansk1 lokalet.  

12. Eventuelt 
Vi bør sidde omkring et bord, hvor vi kan se hinanden under møderne.  
Den nye hjemmeside kommer ikke altid frem, når der søges på snaptun.dk – det gør den 
gamle hjemmeside? 
Borgerbank tiltag – hvor man kan melde sig ind og være med til at påvirke beslutningerne 
inden de tages byrådet. 

https://ofn.au.dk/season/6/sted/1
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Klimatilpasning eller Jens Kjær (Snaptunbrochure) kunne være et emne på 
generalforsamlingen. 
Ved henvendelser på Snaptuns opslagstavle (Facebook) om Snaptun, skal lokalrådet være 
klar til at svare, hvis andre borgere i Snaptun ikke gør det. 

13. Næste møde 
Onsdag 20. februar 2019 kl. 19.00 
 


