Referat af Rådsmøde
Dato:

2016.09.06

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Bent Fink Mikkelsen (BFM), Karl Erik
Henriksen (KEH), Peder Hay (PH), Birgit Borch Jacobsen (BBJ) og
Jacob Lycke (JL)

Fraværende:

Peter Altenborg (PA)

Referent:

BBJ

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Video om Snaptun lavet af journalistelever
Video om Snaptun: D. 14. og 15. 9 september kommer der journalist-elever der skal lave
en ny video om Snaptun
3. Fremtidsplaner for Snaptun
Lokalrådet skal lave nye planer. Glud, Snaptun og Hjarnø er inviteret d. 29.9 møde på
Borre Knob kl 14.30 hvor der skal laves fremtidsversioner for området. Erhvervslivet er
inviteret. Vi hører fra Bente om alle fra lokalrådet kan deltage
4. Oplevelsesmesse ved Lions Juelsminde
ønsker at lave en oplevelsesmesse foråret 17. Formålet er at tiltrække borger til området.
Erhvervslivet bliver også inviteret. Man skal købe en stand. Vil vi deltage? Dette skal der
tages stilling til.
5. Turismeprojekt
Det sidste møde blev aflyst. Der er mulighed for kursus i turisme.
6. Netværksgruppe for integration
Gruppen kan få hjælp fra en ansat i Hedensted kommune, specielt vedr. de unge piger.
Peter H viderebringer dette.
7. Bordet rundt/eventuelt
Bente, der er landsbytræf i Hornsyld d.10.9. Vi deltager formentlig ikke. Bente har fået
tilsendt kommuneplan for det nye byggeri ved efterskolen. Jacob stopper, hvilket gør at vi
tilbyder at efterskolen fortsat deltager (uden stemmeret) Tommy får besked om, at han nu
med i bestyrelsen. Kajakklubben starter nyt byggeri i morgen. Vi får igen 50.000 kr via
borgerbudget i 2017. Ingen nye tilflytter i denne omgang.
Bent: Tømmerflåde er ved at synke, Karl Erik sørger for at få den ind. Der skal fjernes
brombær ved en cykelsti, hvorfor Bente tager kontakt til kommunen. Hjemmesiden trænger
til opdatering, vi kan betale os fra det.
Jacob: Har været glad for at være med i lokalrådet.
Peter H:Har fået betalt tømmerflåde.
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Birgit: Har afleveret velkomstmateriale til 5 nye husstande
8. Næste møde
Næste møde d. 4. 10. Kl. 19
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