Referat af Rådsmøde
Dato:

03.11.2014

Mødedeltagere:

Henrik Due (HD), Bente K. Petersen (BKP), Tommy Christensen(TC),
Annemette P. Sørensen (AMP), Harry Petersen (HP), Asger Skov(AS),
Peter Altenborg (PA)

Fraværende:

Bent Fink Mikkelsen(BFM) suppleant

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Gennemgang af referatet fra sidste rådsmøde den 6. oktober 2014
Godkendt
3. Sankt Hans
Efter et evalueringsmøde med formand og sekretær for sommerhuskolonien ”Strandlyst”, hvor
dette års forløb blev drøftet og ændringer aftalt, er der kommet en mail fra bestyrelsen for
sommerhuskolonien ”Strandlyst”, hvor de vil afbryde samarbejdet om Skt. Hans bål. Behandles og
besvares af HDA og BKP.
4. By forskønnelse
Opstilling af og placering af byporte er ikke godkendt endnu af Hedensted Kommune. Marianne
Søgaard Jensen kontaktes. Læskure ved busstoppesteder ønskes ændret, så de bliver af samme
standard, som læskuret på Snaptun Havn. Areal mellem vejbane og cykelsti i Snaptun afventer
Hedensted Kommunes plan herunder ”trekant” ved Tønballevej. Tages op på et senere møde.
5. Havneareal / parkering
Afventer udvikling med Snaptun Kajakklubs byggeri og parkeringspladser.
6. Seniorklub
Afhængig af aktivitet kan det foregå enten på True North Efterskole eller i Snaptun Kajakklubs
lokaler. Kunne være kortklub, strikkeklub eller andre selvstyrende grupper.
7. Borgerbudget
Ansøgning afsendt.
8. Bordet rundt / evt.
PA: Lokalplan for True North efterskole skal udarbejdes. PA kontakter Hedensted Kommune for at
høre om hele Snaptun kan komme med i en lokalplan. Kulturarrangementer kan foregå på True
North Efterskole, som også selv overvejer at afholde åbne arrangementer. LAG-OH (Lokal
aktionsgruppe Odder-Hedensted) er ved at blive godkendt i Ministeriet for By, Bolig og
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Landdistrikter og har udarbejdet strategiplan, der skal godkendes i Hedensted Kommune og
Region Midt og senere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Tennisbane og multibane. PA tager kontakt for at undersøge priser og om det kan laves.
AMP: Afbud til næste møde.
BKP: Fundraiscing kursus den 27. november 2014 kl. 17 – 22. Deltog i indvielsen af cykelstien
Snaptun-Glud og holdt tale.
9. Næste møde
5. december 2014 kl. 18.30
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