Referat af Rådsmøde
Dato:

2016.12.08

Mødedeltagere:

Peder Hay (PH), Birgit Borch Jacobsen (BBJ), Bent Fink Mikkelsen
(BFM), Karl Erik Henriksen (KEH), Tommy Christensen (TC) og Peter
Altenborg (PA)

Fraværende:

Bente K. Petersen (BKP) med afbud

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
PA bød velkommen.
2. Opfølgning på forrige referat (Alle)
Overvej om der skal lægges en side om interessegrupper på snaptun.dk
3. Fremtidsvisioner (BKP)
Landdistriktskoordinator Susanne Ernst deltog i dette punkt.
Der skal laves en Visionsplan 2017 for Snaptun, som den der tidligere er udarbejdet og kan
ses på snaptun.dk.
Efter gennemgang af Susannes oplæg med udgangspunkt i tidligere plan fra 2008, hvor
aktiviteter, der var gennemført blev vinklet af og nye aktiviteter foreslået, blev det besluttet,
at Susanne og PA udarbejder et udkast til ny Visionsplan 2017. Denne skal præsenteres på
lokalrådsmøde i februar 2017.
Herefter får vi en person udefra til at vurdere Visionsplan 2017 og komme til Snaptun for at
se på nye muligheder for udvikling.
Efter eventuelle tilretninger af Visionsplan 2017 præsenteres denne på et borgermøde for
alle i Snaptun. Forhåbentlig vil Visionsplan 2017 herefter kunne laves færdig og indgå i
Kommuneplan 2017, der er under udarbejdelse.
Fællesmøde afholdt med Hjarnø og Glud med Søren Hermansen, Samsø som mødeleder
den 28. november 2016. Der arbejdes videre på fælles plan for bosætning, markedsføring
og turisme. Der søges om en proceskoordinator via tilbuddet om Klyngesamarbejde.
4. Fællesspisning (PA)
Program for senioreftermiddag tirsdag den 17. januar kl. 13 – 16:
13.00 – 14.00 Spisning i spisesalen
14.00 – 14.30 Kaffe m. kage og fællessang sammen med elever
14.30 – 16.00 Hygge seniorer imellem – medbring gerne strikketøj, spillekort, terninger mv.
Pris for deltagelse 50 kr. pr. person og tilmelding er nødvendig.
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Spisningen er åben for alle i Snaptun, der ønsker at deltage. Der skal laves en invitation,
der runddeles.
5. Fastelavn (BKP)
Den 26. februar 2017 kl. 10 på Tønballe Naturcenter.
BKM arrangerer og andre kan hjælpe til efter ønske fra BFM.
6. Oplevelsesmesse i Juelsminde (BKP)
Foreløbig ingen interesse for Snaptun Lokalråd.
7. Eventuelt (Alle)
Intet.
8. Næste møde
Mødedatoer for forår 2017:
Tirsdag den 10. januar 2017
Tirsdag den 7. februar 2017 (anden tirsdag er i uge 7, derfor den 7. februar)
Tirsdag den 14. marts 2017
Onsdag den 5. april 2017 (anden onsdag er dagen før Skærtorsdag)
Onsdag den 9. maj 2017
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