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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2015.11.26 
  
Mødedeltagere: Asger Skov (AS), Bente K. Petersen (BKP), Bent Fink Mikkelsen (BFM), 

Peter Altenborg(PA) og Jacob Lycke (JL) 
 
Fraværende:  Harry Pedersen (HP) afbud, Tommy Christensen (TC) 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen 
 

2. Borgermøde 
PA deltager i et møde med formand og chef for Teknik for at forberede politikere til et 
Borgermøde først i 2016. Emner der kan komme på tale: Parkering, erhvervshavn, 
jollehavn, tung trafik, Hestehage og ikke mindst udvikling af Snaptun by. 
 

3. Bordet rundt/eventuelt 
PA: hedenstederne.dk reklamerer med ”Brobyggere” til tilflyttere – her bør vi også være 
med. Snaptun Sejlklub har spurgt til Hedensted spildevands pumpestations grund og 
mulighed for langtidsparkering – Snaptun Lokalråd sørger for at der er 
parkeringsmuligheder. Søg puljer – der er penge for 2015. Evt. QR-koder/informationstavler 
ved Snaptunstenene og ved findestedet for Snaptunstenen. Selde – årets landsbytræf – 
indtryk: Fur udvikling (turister og sommerhusbeboere er vigtige i forhold til tilflytning).  
JL: Julemarked fredag den 11. december kl. 13-16 på TNE.  
BFM: Der bør være lys på Snaptun-stenene. Evt. tilbyde Hedensted Kommune, at vi selv 
laver gravearbejdet. BFM undersøger pris på lys. Løgene i rabatten mellem cykelsti og 
Snaptunvej står delvis under vand. Søg om, at vi beholder ikke forbrugte midler til foråret, 
for at se om løgene skal suppleres.   
BKP: Status for borgerbudgetter med i julebrev. Plantedagen for løg gik rigtig godt. 
Snaptunstenenes afsløring gik også godt med mange mennesker. Gludby.dk er en portal, 
hvor der er mulighed for at præsentere arrangementer i Snaptun. Det Fælles 
Landdistriktsråd og Hedensted Kommune har besluttet, at alle lokalråd skal have mulighed 
for at gennemføre BorgerBudget. Lodtrækning om tidspunkt for de enkelte lokalråd 
medførte, at Snaptun Lokalråd kan få BorgerBudget i 2017/2018.  
 

4. Næste møde den 11. december 2015 kl. 18.00 
JL undersøger om vi kan være på TNE. 


