Referat af Rådsmøde
Dato:

2014.04.03

Mødedeltagere:

Henrik Due (HD), Bente K. Petersen (BKP), Anne-Mette P. Sørensen
(AMP), Peter Altenborg (PA), Freddy Jacobsen (FJ), Niels Mikkelsen
(NM) og Harry Petersen (HP) suppleant.

Fraværende:

Tommy Christensen (TC)

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Gennemgang af referatet fra sidste rådsmøde den 4. marts 2014
BKP har talt med Lars Bo, Tønballe Naturcenter. Han vil se på om der kan gøres noget ved stien
ud til Hundshage.
Godkendt.
3. Generalforsamling
Afholdes den 22. maj på True North Efterskole Snaptun kl. 19.00. Invitation og plakat skal laves og
runddeles senest 22. april. HD ajourfører og sender til BKP og PA. HD kontakter Sydøstjyllands
Politi for at få en konsulent til at fortælle om forebyggelse af tyveri.
4. Ren Snaptundag
Afholdes den 27. april kl. 10 med mødested på havnen. HD står for det praktiske. Indbydelse
udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
5. Byporte/cykelsti
Byporte omtales på generalforsamling, hvor mødedeltagere kan komme med forslag. Beskrivelse
af cykelsti med forløb lægges på hjemmeside og sendes som nyhed med kontakt til HD eller BKP.
6. Video
PA kontakter Georg Mortensen, Glud for at høre om han vil lave en video om Snaptun.
7. Nye projekter?
Ønskeliste ajourføres med nye ønsker på generalforsamling den 22. maj.
8. Bordet rundt/eventuelt
NM: cvr-nr skal indsendes til kommunen for at få grundtilskud til lokalrådsarbejdet.
BKP: Møde i Skt. Hans udvalget. Tommy er villig til genvalg. Susanne Ernst og Mette Vildbrad vil
gerne deltage i et møde med Snaptun Lokalråd. Inviteres til den 8. maj. Der har været
generalforsamling i LAG, hvor flere fra Snaptun Lokalråd deltog. Der har været et
orienteringsmøde om Fritid og Fællesskab, som er et udvalg under Hedensted Kommune.
Borgerbudgetter kan der ansøges om til udvikling. Snaptun.dk skal revideres PA og BKP deltager.
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PA: Møde med Mette Harbøll, Hedensted Kommunes brandingmedarbejder for at få rådgivning om
branding af Snaptun.
9. Næste møde
8. maj 2014 kl. 19.00
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