Referat af Rådsmøde
Dato:

2017.04.05

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Peder Hay (PH), Karl Erik Henriksen (KEH),
Bent Fink Mikkelsen (BFM), Tommy Christensen (TC) og Peter
Altenborg (PA)

Fraværende:

Birgit Borch Jacobsen (BBJ) med afbud

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen
2. Fremtidsvisioner for Snaptun (alle)
PA lægger ønskede handlinger ind i Fremtidsplanen. Historie laves færdigt og lægges
bagerst i planen.
Endeligt udkast færdigt 1. juni 2017. Herefter arrangeres med en ekstern person, som kan
komme og se på mulighederne for at udvikle Snaptun.
Der afholdes borgermøde i september 2017, hvor borgerne kan komme med
forslag/kommentarer til Fremtidsplanen.
3. Besøg af Dorthe Kristensen og Eva Vind Hedensted bibliotek
Hvad har biblioteket at tilbyde?
•
•
•
•
•
•

Læsekredse fysisk og elektronisk. Biblioteket skaffer bøger hjem – Booktalk
Bøger
Elektroniske bøger
Lydbøger
Selvhenterordning – Glud Brugs
Arrangementer og aktiviteter

4. Opfølgning på forrige referat (alle)
Intet
5. Generalforsamling (BKP)
BKP er ansvarlig for generalforsamlingen.
Invitation til generalforsamling den 9. Maj skal være ude senest 14 dage før, lægges på
snaptun.dk og Facebook. (PA)
John Madsen fortæller om de nye Snaptunstens tilblivelse (20 – 30 min.)
TNE spørges, om vi kan være der den 9. Maj og bestiller kaffe og brød til 40. (BKP)
På valg er BKP, PA og TC, der alle gerne stiller op igen.
Suppleanter vælges. BKP finder emner.
Niels Jørn Henriksen spørges om han vil være dirigent.
Regnskab gennemgået.
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6. Samarbejde med Hjarnø og Glud (PA, BKP)
Det er aftalt, at vi forsøger at lave et samarbejde mellem de tre lokalråd. Det drejer sig om
markedsføring at området under navnet Horsens Fjord Syd specielt for at få flere til at
bosætte sig. Der skal laves fælles fremstød for at gøre opmærksom på det fantastiske
område vi har syd for Horsens fjord.
I et foreløbigt samarbejdsråd er der to repræsentanter for hver af de tre lokalråd, som skal
arbejde med projektet eventuelt bistået af ekstern proceskonsulent. Susanne Ernst er
sekretær.
7. Fællesspisning (PA)
54 tilmeldte 5. april 2017 og der er to dage mere at tilmelde sig i.
8. Udsigtstårn (PA)
I løbet af ca. en uges tid ved Naturstyrelsen, hvilke tilskud de får til at bygge tårnet for.
Borgergruppe inddrages i planlægningen og vedligeholdelsen af tårnet.
9. Skovfitness (PA)
Projekt er i gang. Finansiering er næsten på plads. Vi har søgt kr. 25.000 fra
landdistriktspuljen.
10. Eventuelt (alle)
Intet.
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