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Referat fra rådsmøde 

  
Dato:  2017.12.15 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Birgit Borch 

Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen (UJ), Tommy Christensen (TC), Aage 
Christiansen (AC) og Peter Altenborg (PA)  

 
Fraværende:  Peder Hay (PH) med afbud. 
 
Referent: PA  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) 
Intet. 

3. Borgerbudgettering (PA) 
Der indkaldes til et møde med projekterne i januar måned for at høre om der er interesse i 
at lave dem og specielt hvem der vil arbejde med projekterne. Skal der søges penge? 
Mødeindkaldelse til den 17. januar 2018 kl. 19.00. 

4. Opgavefordeling (BKP) 
BKP modtager flyers og fordeler dem ifølge omdelingslisten! 

5. Fastelavn (BKP) 
11. februar 2018 kl. 10.00. BKP er tovholder. TC finder tingene til fastelavn hos Bent. UJ 
deltager i arbejdet. Der skal indkøbes tønder og køller og slik til tønderne. Kaffe plejer 
Tønballe at stå samt lave. Fastelavnsboller købes i Glud Brugs. Der skal være saft til 
børnene. Tre aldersgrupper. Kongekrone og prinsessekrone. Kun gave til kongen i hver 
gruppe. 

6. TNE hallen videre forløb (BKP) 
Der laves ugeskema for foråret og TNE oplyser, hvornår hallen er optaget pga. 
terminsprøver, eksamen og ferier.  

7. Helhedsplan for havnen (BKP, PA) 
BKP og PA har holdt et møde med to medarbejdere fra Hedensted Kommune, Henriette og 
Anne (Planafdelingen). Vi fortalte om ønskerne ud fra vores Fremtidsplan for Snaptun, der 
bygger på notat fra borgermøde i 2016 samt det som lokalrådet er kommet med af forslag. 
Et godt og positivt møde. Der er planlagt et borgermøde i marts 2018, hvor vi fremlægger 
Fremtidsplaner for Snaptun og Hedensted Kommune frem forslag til plan for 
havneområdet.   

8. Økonomi  
Fremover laves en oversigt over økonomi til hvert møde.  

9. Eventuelt 
Julehilsen fra Hedensted Kommune. 

10. Næste møde 
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.00. 
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