Referat af Rådsmøde
Dato:

14.09.2015

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)

Fraværende:
Referent:

PA

Agenda:
1.

Velkommen
BKP bød velkommen.

2.

Udvidelse af havnefronten/havnen
Der indkaldes til et borgermøde om Snaptun og udvikling frem mod 2020. Politikere bliver
inviteret og de orienteres om, at vi gerne vil høre om kommende projekter, både dem der er
planlagt og i gang. Hvilke overordnede planer har Hedensted Kommune med Snaptun? PA er
ansvarlig for mødet.

3.

Projekt blomsterløg
BKP har haft kontakt med Materielgården for at høre om status på arbejdet med at lave rabat
mellem cykelsti og vej. Forventes færdigt om 2-3 uger. Gruppen omkring blomsterløg skal
kontaktes for at lave en fælles plantedag i oktober, hvor de 6000 blomsterløg sættes. PA
kontakter Marie Hede.

4.

Sund Snaptun
To personer har deltaget i orienteringsmøde med Trygfonden og Dansk Folkehjælp for at blive
orienteret om betingelserne for et kursus i førstehjælp incl. en hjertestarter. Der vil være årlige
driftsudgifter til den ”gratis” hjertestarter, og der skal være opfølgningskurser, som Snaptun
Lokalråd selv skal betale for. Endelig er kravet, at der skal være 2 km til nærmeste
hjertestarter, og det kan ikke lade sig gøre i Snaptun, hvor der i forvejen er 3 hjertestartere
placeret.
Snaptun Lokalråd har besluttet, at Snaptun ikke skal deltage i et førstehjælps-kursus med 16
deltagere.
Afventer mulighed for at lave et førstehjælpskursus på et senere tidspunkt.

5.

Bordet rundt/eventuelt
BFM: Tømmerflåde bliver færdig til 1. april 2016.
AS: gludby.dk deltager vi gerne i og sender oplysninger. Næste møde i Snaptun Lokalråd
afholdes i Glud Brugs kl. 18.00.
JL: Efterskolernes dag er søndag den 27. september 2015 og der er et arrangement om jagt
den 29. september 2015 kl. 19.00. Billet kr. 25,00 kan købes hos True North Efterskole. Ny
mobilantenne kommer i Snaptun. Den bliver på 20-30 m. Endelig placering er ikke besluttet.
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BKP: Viste billeder af Snaptunstenene. De vil være færdige omkring uge 42. Gruppen
koordinerer opsættelsen med stenhuggeren. Snaptun Sejlklub og Lystbådehavn har fået ny
formand.
PA: Fællsmøde i Snaptun med alle foreninger i Snaptun. BKP og PA laver dagsorden og
planlægger mødet. Bænkene ved Lystbådehavnen er sat ned. Orienterede om de andre
projekter.
2.

Næste møde
22. oktober 2015 kl. 18.00 i Glud Brugs.
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