Referat af Rådsmøde
Dato:

2017.06.13

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Peder Hay (PH), Karl Erik Henriksen (KEH),
Birgit Borch Jacobsen (BBJ) og Peter Altenborg (PA)

Fraværende:

Tommy Christensen (TC) og Bent Fink Mikkelsen (BFM) afbud

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Besøg af Jan og Torsten fra SF
3. Opfølgning på forrige referat (alle)
Skovfitness er der givet tilladelse til ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse skal
offentliggøres og i høring.
4. Nye mødedatoer
24. august
21. september
17. oktober
08. november
15. december
5. Opfølgning generalforsamling (PA)
”Giv et praj” – app lægges på snaptun.dk
Fulgt op på forslag om huller i Tønballevej og fartdæmpning.
6. Sankthans (BKP)
Bål laves den 19. Juni kl. 16.30. Peder, Karl-Erik, Peter, Freddy, Tommy? Bent?
Heks bliver lavet af Ulla.
Sange kopieres? Forsangere John S. Madsen og Dorte Johnsen?
Båltale Karen Marie incl. Højtaler.
Vi deles om arbejdet på selve aftenen
.
7. Fremtidsplan for Snaptun (PA)
Vi udsætter det til næste møde. Merete Paarup gennemgår Snaptun og kommer med
forslag til lokal udvikling.
8. Arbejdsfordeling i rådet (alle)
Omfordeling af ruter. PA laver ny fordeling.
Kassererarbejde.
Alle bedes se på opgaverne.
Tages op på næste møde.
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9. Borgermøde (BKP)
Afhængig af Merete Paarup afholdes mødet i oktober.
10. Sommerhilsen
PA sender til fotokopiering hurtigst muligt. Omdeles hurtigt efter trykning.
11. Eventuelt
Ham, der slår græspå stien fra Tønballevej til Snaptun Strandvej, skal have en gave for
græsslåning? Spørg grundejerforening i det ”Nye kvarter” om de giver noget.
Når nye beboere flytter ind og vi kender navnene, gives besked til Birgit, så hun kan byde
velkommen inden opgørelse kommer fra kommunen.
Vi taler om Grønt Team næste gang.
12. Næste møde.
24. August kl. 19.00 på TNE.
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1. Konstituering
Formand
Næstformand
Kasserer

Bente K. Petersen (BKP)
Peter Altenborg (PA)
Peder Hay (PH).

2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Intet
3. Kommuneplan
Forslag til boligrammer for Snaptun er udsendt. Vi kan komme med forslag til ændringer
senest 7. juni 2017.
Vi foreslår følgende ændringer, som PA indsender:
• Matrikelnr. 18m udlægges til boligformål
• Matrikelnr. 10a langs Tønballevej udlægges til boligformål
4. Samarbejde med Hjarnø og Glud (PA, BKP)
Efter fællesmøde den 4. maj 2017 med en konsulent fra Imageconsult, er det besluttet at
søge penge til et afklaringsforløb for samarbejdet. Der skal søges om penge fra
landdistriktsudvikling til at betale konsulenten med.
5. Skovfitness (PA)
Vi har søgt og fået kr. 25.000 fra landdistriktspuljen. Tilladelse til anlæg skal gives efter
Skovloven og de har forlænget behandlingstiden fra 2-4 uger til 1-5 mdr.
6. Sankt Hans bål (PA)
Planlægges den 13. juni 2017. Vi skal have fundet en til at holde båltale.
7. Eventuelt
På næste møde skal der laves en ny arbejdsfordeling – ikke kun vedrørende uddeling.
8. Næste møde
Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00 på TNE.
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