Referat af rådsmøde
Dato:

2017.11.08

Mødedeltagere:

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

Fraværende:
Referent:
Dagsorden:

1. Velkommen
BKP bød velkommen.
Bent Fink Mikkelsen ønsker at udtræde af Snaptun Lokalråd. Ulla Jensen indtræder i
Snaptun Lokalråd pr. dags dato.
2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Intet
3. 1. borgerbudgetmøde (PA)
Forløb godt med 55 deltagere og nu med 11 flotte indsendte projekter.
4. Skovfitness –ansvar –forsikring (BKP)
Skovfitness er Naturstyrelsens ansvar forsikringsmæssigt.
5. TNE hallens opstart
Lidt problemer i begyndelsen med unge under 15 år, der er alene og bruger bl.a. fitness.
Der er meldt ud på snaptun.dk og FB Snaptun Lokalråd at unge under 15 skal være
ledsaget af en voksen og der må ikke være musik fra hallens musikanlæg. Når der samles
et hold kan vi markere, at en ugedag og tidspunkt er optaget.
6. Beskrivelse af stier i Snaptun (PA)
Udinaturen.dk som Naturstyrelsen har lavet, er et middel til at lægge stier ind og beskrive
dem i tekst og med billeder.
7. Fællesspisning (UJ)
Der er 58 tilmeldte og fristen for tilmelding er 10.11.17.
8. Omdeling af flyers (BKP)
BKP laver fordeling. Hvis det kniber med afhentning efter trykning, kan det rundsendes om
nogen kan køre til Uldum eller Hedensted og afhente dem.
9. Sejlklubbens telt (PA)
Da alle i Snaptun samt gæster må bruge stedet, tilbyder Snaptun Lokalråd at gå med i en
fælles ansøgning om penge fra LUP.
10. Eventuelt
Snaptun Havnebistro, kontakt til Citychefen er etableret.
Opgavefordeling tages op næste gang.
Politikermøde den 9.11.17 i Ølsted, hvor medlemmer af lokalråd kan udfordre kandidater til
byrådsvalget.
Boliger til salg i Snaptun er lagt på snaptun.dk med et link til Boligsiden.
Borgermøde bliver afholdt i januar-februar 2018.
Julefrokost for lokalråd er aftalt med Karen Marie Madsen, TNE. Julearrangement er fastsat
til søndag den 10. december kl. 14-16 for alle i Snaptun.
11. Næste møde
Fredag den 15.december 2017 kl. 19.00 og julefrokost
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