Referat af Rådsmøde
Dato:

2017.09.21

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Birgit Borch
Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen (UJ), Peder Hay (PH), Aage Christiansen
(AC), Bent Fink Mikkelsen (BFM) og Peter Altenborg (PA).

Fraværende:

Tommy Christensen (TC) med afbud

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Intet
3. Fremtidsplan for Snaptun (PA)
Merete Paarup, Imageconsult bruges ikke som planlagt til at gennemgå muligheder i
Snaptun for forbedringer. Fortsætter med de forslag som lokalrådet allerede er kommet
frem til. Der laves punktvis opsætning af fremtidsplanen med vægt på handlinger. Det
historiske lægges eventuelt som bilag og/eller på snaptun.dk. Planen tages op på fælles
møde om helhedsplan for havneområdet, som Hedensted Kommune ønsker borgermøde
om.
4. TNE – brug af hallen (PA)
Hallen er nu næsten klar til benyttelse. Alle betingelser skrives ned sammen med forslag til
aktiviteter. Badminton, bordtennis, fitness, yoga, zumba eller lignende.
Reservationssystem fra Google på hjemmeside. Gruppe under lokalrådet (Karl Erik, Peter,
Bente og Birgit) bliver bindeled mellem borgere, lokalråd og TNE.
Prøveperiode frem til jul for at finde ud af behov og interesser.
Beskriv mulighederne på snaptun.dk og facebook. Det afventer betingelser fra TNE af
brugen af hallen.
Karl Erik, Peter, Bente og Birgit mødes med Karen Marie og Leif den 27. september kl.
19.00.
5. Borgermøde om helhedsplan/lokalplaner (PA)
Helhedsplan for havneområdet. Møde sammen med fremtidsplan for Snaptun. Koordineres
med Hedensted Kommune og mødet afventer Kystdirektoratets tilladelse til jollehavn.
6. BorgerBudget (PA, UJ, BKP, BBJ)
Indbydelse til 1. møde er lavet. Skal trykkes og uddeles.
7. Snaptunbrochure (PA, UJ)
Vi indkalder gode forslag og billeder. Hedensted Kommune laver den færdig eller også
laves brochuren på et bureau.
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8. Fordeling af arbejdsopgaver (alle)
Opgaver er fordelt for nuværende, men fordelingen kan altid ændres, hvis der er ønske om
det.
Fastelavn og Sankt Hans beskrives med delopgaver af BFM og KEH.
Omdelingsliste opdateret. Vedlægges referat.
9. Skovfitness (PA)
Møde med Naturstyrelsen. Arbejdet går i gang i september med fældning af træer. I
oktober kommer materialer til redskaberne. Der bliver 12 stationer for motion. Der skal
bruges frivillige til at stille dem op. Vedligeholdelse af området og opsyn sørger Snaptun
Lokalråd for efter nærmere aftale med Naturstyrelsen.
10. Grønt team (BKP)
Arbejde på områder hvor Naturstyrelsen ikke har muligheder for at gøre det. Trekant ved
Tønballevej holdes, hvis det er kommunens.
Foreløbige deltagere i grønt team: Mogens Hansen og der annonceres efter flere ”grønne”
mænd.
11. Fællesspisning (PA)
Medio november. UJ og PA finder dato og foredragsholder. Dato aftales med TNE og
eventuel foredragsholder findes. Invitation laves og udsendes.
12. Hvem, hvornår og hvordan indberetter vi til vejafdeling (PA, BKP)
Gøres efter behov. Adresser lægges på hjemmeside.
13. Mobilt højtaleranlæg (PA)
Stilles på TNE og kan lånes af andre foreninger.
14. Eventuelt
Mulighed for at få transmitteret foredrag fra Folkeuniversitetet i Aarhus på skærm. BKP
undersøger mulighederne.
15. Næste møde.
Bemærk at datoen er ændret til den 10. oktober 2017 kl. 19.00.

Side 2 af 2

