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Referat af Rådsmøde 

 
  
Dato:  17.08.2015 
  
 
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Harry Pedersen (HP), Asger Skov(AS), Peter 

Altenborg (PA), Bent Fink Mikkelsen(BFM), Jacob Lycke (JL) og Tommy 
Christensen(TC)(punkt 4-6) 

 
Fraværende:  
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 
1. Velkommen 
BKP bød velkommen.  
 
2. Vandværksgrunden mv. - Johnny Sørensen deltog 
Johnny fortalte om vandværksgrunden og planerne for ”skoven”. Det nye jordstykke overtages fra 
efteråret. Der kommer en ny boring på jordstykket. Hvad der skal ske herefter er ikke planlagt, men 
der er forskellige muligheder. 
 
Snaptunstenen på Snaptunvej kan placeres inden for cykelstien i nærheden af byskiltet. 
 
Overvejelse om hvad der skal ske med Hestehage.  
 
Snaptun kan blive byzone. Byrådet beslutter det. Overvej fordele og ulemper. 
 
3. Snaptun sten  
Møde med stenhugger den 18. august 2015, der aftales form og billede. Vi søger penge til stenene 
fra den store landdistriktspulje. 
 
4. Projekter 

 Sund Snaptun deltager i orienteringsmøde om betingelserne for at få en hjertestarter. 

 Blomsterløg afventer færdiggørelse af rabat 

 Stier i Snaptun afventer svar fra Skov- og naturstyrelsen 

 Træning i skoven afventer svar fra Skov- og naturstyrelsen  

 Tømmerflåde – Asger, Bent og Jørgen Henriksen laver flåden færdig med træbeklædning. 
Bent har lavet første del af tømrerflåden - en ramme med pontoner. Flåden bliver 2 x 3 m. 

 Jollehavn, projekteringsforslag er udarbejdet og ansøgning er ved at blive lavet 

 Bænke er opsat – trænger til en kraftig justering 
 
5. Fælles møde med alle foreninger/interessenter 
Et af Snaptun Lokalråds opgaver er at formidle samarbejde med alle interessenter i området og 
derfor afholdes der et fællesmøde. 
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Hvem skal deltage? Snaptun Lystbådehavn, Snaptun Sejlklub, Snaptun Kajakklub, Snaptun 
Bådelaug, True North Efterskole, Snaptun Erhvervshavn(Jørn Henriksen), Snaptun jollehavn, 
Snaptun Vandværk, Snaptun Vejforening, Sommerhuskolonien Strandlyst. Der laves en 
indkaldelse og mødet planlægges ult. januar 2016. Der laves en dagsorden til næste møde. BKP 
og PA laver den. Max 2 deltagere pr. forening/interessent.  
  
6. Bordet rundt/eventuelt 
PA: Referere til generalforsamlingsreferat på forsiden. 
JL: Husk møde på True North Efterskole onsdag den 19. august. 
BKP: Rabat mellem cykelsti og vej bliver nu lavet august-september. Blomsterløg lægges i 
september. PA og BKP har holdt møde om cykelstien med Marianne Søgaard fra Hedensted 
Kommune og forelagt forslag til ændringer/forbedringer. God Sankt Hans – tilfredshed med 
aftenen. Flot med flagning så mange steder i Snaptun, da efterskoleeleverne kom. 
HP: En annoncør er stoppet og en ny er kommet til. 
TS: Kajakklubben har fået lov til midlertidigt at stille 2 container op på havnen. 
BFM: Antal sommerhilsner skal ajourføres.  
 
7. Næste møde 
Mandag den 14. september  kl. 19.00 
 
 
 
 


