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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2016.10.04 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Bent Fink Mikkelsen (BFM), Karl Erik 

Henriksen (KEH), Birgit Borch Jacobsen (BBJ) og Peter Altenborg (PA)  
 
Fraværende: Tommy Christensen (TC) og Peder Hay (PH) med afbud. 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 
 

2. Referatskrivning 
Går på skift blandt medlemmerne. 
 

3. Hjemmeside 
Er opdateret. 
 

4. Fremtidsvisioner – Borre Knob 
Efter mødet den 29. september 2016 på Borre Knob blev det bestemt at lave et samarbejde 
mellem Hjarnø, Glud og Snaptun lokalråd om bosætning, markedsføring og turisme. 
Lokalrådsformænd arbejder videre med de tanker, der kom på mødet. Den 14. november 
mødes lokalrådsformændene med Søren Hermansen for at præsentere ideerne og få 
tilbagemelding herpå. Udkast skal være færdig inden julen 2016. Hvert lokalråd udarbejder 
selvstændige fremtidsplaner, hvor også samarbejdets tanker indgår. 
 

5. Snaptunsten – lys og skærver 
Tilbud på lys ved sten på Snaptunvej kommer i denne uge. Ansøgning om tilskud fra 
landdistriktspuljen laves og indsendes inden næste møde i Det Fælles Landdistriktsråd. 

 
6. Tilflyttere 

Velkomstpapir sendes med referatet til kommentering. Lokalrådet får ikke besked, når der 
kommer flygtninge til Snaptun.  
            

7. Borgermøde- lokalplan for havnene 
Der bliver indkaldt til et borgermøde om kommende lokalplaner for havnene. Lokalrådet 
deltager sammen med kommunen. 
 

8. Lille Batteri 
Henvendelse fra en borger om vedligeholdelse af arealet på Hestehage. Lokalrådet kan/må 
ikke påtage sig at gøre noget på et privatejet område. 
 

9. Bordet rundt/eventuelt 
BFM: Hul i cykelsti bliver ikke lavet, selv om kommunen er underrettet. KEH: Der ønskes 
hvide streger på vejen hele vejen fra Snaptun til Glud. 
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PA: Fællesspisning for seniorer på TNE? Sættes på dagsorden på næste møde. Fælles gå 
tur for beboere og tilflyttere til Snaptun arrangeres af Integrationsgruppen i efteråret 2016. 
BKP: Videofilm er på vej, er ikke offentliggjort endnu.  
 

10. Næste møde 
Tirsdag den 1. november 2016.  

       


