Sommerhilsen 2014

Kære Snaptunborgere
Kalenderen siger juni, så det er tid til at se tilbage på det halvår, der
er gået.
I januar måned var vi til det første møde angående cykelsti fra
Snaptun til Glud, hvor vi fik et oplæg udarbejdet af Cowiconsult for
Hedensted Kommune forelagt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra Glud skole – kommunen – Cowi –
Glud Lokalråd og Snaptun Lokalråd. Planen var at etableringen af
cykelstien skulle begynde efter påske, men opkøb af jord og
godkendelse af projektet fra politiet har trukket ud. Arbejdet med
etableringen af cykelstien er nu sat til begyndelsen af august og
forventes færdig til efterårsferien. Vi får nu gadebelysning på hele
strækningen fra havnen til byskiltet.
Den 2. marts afholdt vi fastelavn sammen med Tønballe
Naturcenter. Der deltog ca. 100,heraf ca. 50 festligt udklædte børn.
Et nyt bord/bænkesæt af mahogni er blevet opstillet ved
opslagstavlen på havnen. Hedensted Kommune har bevilliget
midler fra den lille landdistriktspulje til bænken.
Ren Snaptundag foregik den 27. april med deltagelse af ca. 25
personer heraf mange børn. Vi fik renset hele byen og stranden. To
personer rensede grøften mellem Snaptun og Glud. Rita fra
Havnebistroen sponsorerede forfriskninger og noget at spise.
Vi har været til møde om:
Hvordan ser du fremtidens kommune indenfor området fritid og
fælleskab?
Busruter i vores område Brandingstrategi af Hedensted Kommune
– Hedenstederne.

Lokalrådet har holdt generalforsamling. Niels Mikkelsen og Freddy
Borch Jacobsen ønskede ikke genvalg. Niels Mikkelsen har været
medlem af rådet siden dets opstart. Nye i rådet er Harry Petersen
og Asger Skov.
Rådet har konstitueret sig: Bente K. Petersen formand – Henrik
Due næstformand – Harry Pedersen kasserer - Peter Altenborg

webmaster – menige medlemmer Anne-Mette Sørensen – Tommy
Christensen – Asger Skov.
Suppleanter: Bent Fink Mikkelsen og Karen Feldt.
På generalforsamlingen var der et oplæg fra politiet ved Kasper
Kvist angående foranstaltninger til at forhindre indbrud blandt andet
ved nabohjælp. Politiet opfordrer de forskellige parcelhuskvarterer
til at oprette nabohjælp se www.nabohjælp.dk.
Lokalrådet er gerne behjælpelig med at arrangere et større møde
med politiet om emnet.

Vi vil gerne takke vore sponsorer for deres
uvurderlige støtte og tak til de forskellige
personer som har deltaget aktivt i de forskellige
arrangementer.

SANKTHANSAFTEN
Mandag den 23. juni 2014 kl. 19.30
På stranden ved Strandlyst
Kl. 19.30: Indlevering af hekse til konkurrence for børn.
Kl. 19.30: Børneaktiviteter
Kl. 20.00: Musikken begynder at spille
KL.20.35: Afgørelse af heksekonkurrencen for børn.
Kl. 20.45: Velkomst ved Bente K. Petersen.
Kl. 21.00: Bålet tændes og der synges fra omdelte hæfter.
Kl. 21.15: Båltale ved John Madsen forhenværende lærer.
Snaptun Havnebistro sørger for at der kan købes pølser, slik
og drikkevarer.
Der er telt med bænke og borde.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL EN HYGGELIG
AFTEN
Sommerhusforeningen Strandlyst og Snaptun Lokalråd.

Snaptun Lokalråd ønsker alle en god sommer

