Referat af rådsmøde
Dato:

2018.10.24

Mødedeltagere:

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

Fraværende:

Tommy Christensen (TC)

Referent:

PA

Dagsorden:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Green Team er begyndt med mange deltagere og Snaptun bliver renere, hvilket er dejligt.
Opslagsvæg på havn afventer foråret inden vi gør noget. Der ansøges om stander til
skiltning fra landdistriktspulje. (PA)
3. Snaptuns fremtidsplan-busholdeplads
Busholdeplads tages op sammen med fremtidsplan.
4. Forsikringer (BKP)
Arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring (ansvarsforsikring) for Snaptun Lokalråd er
begge trådt i kraft.
5. Boligmesse Horsens
Vi deltager på en stand sammen med Juelsminde, Bjerre, Korning, Hornsyld den 10. og 11.
november. Hedensted Kommune betaler for standen og laver plancher mv. ud fra vores
tilsendte materiale. Undersøger mulighed for usb-stick (KEH indkøber 8 GB) og/eller sten til
at male ”Snaptunsten” på. Der lægges flækker til at tage med hjem. Når første udkast
kommer fra Hedensted Kommune, sendes det ud til lokalrådets medlemmer til orientering.
Bemanding af standen:
Lørdag formiddag: Peter
Lørdag eftermiddag: Bente
Søndag formiddag: Ulla og Bente
Søndag eftermiddag: Birgit
6. Jul på Tønballe
Vi har fået tilbuddet om at stå for julemarkedet på Tønballe. Naturstyrelsen har ikke
mandskab til det og tilbyder os at lave det. Der er ikke tid nok til at organisere det og vi kan
ikke påtage os opgaven. Meddeles Gert Hougaard, Naturstyrelsen. (PA)
7. Livestreaming (BKP)
BKP laver en oversigt over aftener og emner, som annonceres på snaptun.dk, Fb og
minlandsby. Teknisk hjælp efter behov.
8. Snaptun Strandvej (BKP)
Med udgangspunkt i referat fra mødet mellem Snaptun Vejforening og lokalråd,
nedsættes en gruppe med en deltagelse KEH og PA. To beboere har meldt deltagelse.
9. Fællesspisning (UJ)
Onsdag den 7. nov. Kl. 11.30. Deltagere er begyndt at tilmelde sig.
10. Økonomi (PA/PH)
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Saldi på konti er uændrede.
11. Snaptun.dk, min landsbyapp
KP, BKP og PA laver oplæg til brug af Minlandsby app. Snaptun.dk lægges over i Word
Press og skal være mere nyhedsorienteret.
12. Møde med borgmester
Fremtidsplan bruges som udgangspunkt for samtale. Busrute 104. Havneområde afventer
lokalplan. Lille batteri. PA sender fremtidsplan til Kasper Glyngø. Susanne Ernst deltager.
13. Eventuelt
Strikkeklub begyndte med 16 deltagere. Der var stor begejstring for tiltaget og der vil være
strikning hver onsdag eftermiddag kl. 15.00 på TNE.
Dato for foredrag om Hjarnøfund er fastsat til den 16. januar 2019.
14. Næste møde
Onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00.

Side 2 af 2

