Referat af Rådsmøde
Dato:

2017.02.07

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)
PA har ikke lagt interessegrupper ind, men gør det snarest. BFM og PA laver Facebook
side Snaptun sammen.
3. Snaptuns fremtidsvisioner (PA + Susanne Ernst)
Susanne Ernst og Peter gennemgik den foreløbige fremtidsversion, der var sammensat af
planerne fra 2006 og 2008. Der var tilføjet rettelser. Der fremkom flere rettelser og ønsker
om tilføjelser til teksten, og der var en god debat om visions- og strategiafsnittene. Plan for
udarbejdelsen af Visionsplan 2017 er, at Susanne Ernst og PA arbejder videre på teksten
og præsenterer et forslag på næste møde. Senere skal Visionsplanen præsenteres på et
borgermøde. Det er planen, at få en person udefra til at komme og se på Snaptun med nye
øjne og muligheder. Vi håber, at der vil fremkomme nye forslag til Snaptuns udvikling, som
vi ikke selv har kunnet få øje på.
4. Fastelavn (BFM)
Alt på plads. Brikker og boller skal bestilles. Tønballe spørges (BKP) om laden er ledig
søndag 26. februar. PA retter invitation til. De medlemmer af bestyrelsen, der kan deltage,
mødes kl. 9.00 på Tønballe for at forberede.
5. Fællesspisning (PA)
PA aftaler dato (april) og indhold med TNE. Oplæg til TNE er fællessang og et kort foredrag
om Snaptuns nyere historie ved Jens Kjær Jørgensen, Glud Museum. PA laver invitation,
der skal husstandsomdeles.
6. Eventuelt (Alle)
Information sendes stadig ud på email. Bestyrelsesmedlemmer kan ønske et forslag
behandlet på næste møde. Skal være indsendt til formanden 8 dage før mødet.
Hedensted Bibliotek kommer og fortæller om læserkredse den 15. marts 2017.
SF kommer til møde i april eller juni.
7. Næste møde
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 på TNE.
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