Referat af Rådsmøde
Dato:

2014.03.04

Mødedeltagere:

Henrik Due (HD), Bente K. Petersen (BKP),
Peter Altenborg (PA), Freddy Jacobsen (FJ, Niels Mikkelsen (NM),
Tommy Christensen (TC) og Harry Petersen (HP) suppleant.

Fraværende:

Anne-Mette P. Sørensen (AMP)

Referent:

PA

Agenda:
1. Velkommen
BKP bød velkommen.
2. Gennemgang af referatet fra sidste rådsmøde den 4. februar 2014
Godkendt
3. Generalforsamling
Afholdes den 22. maj 2014 kl. 19.00 på (True North Efterskole Snaptun). HD kontakter politiet for
at få en konsulent fra politiet til at orientere om begrebet Nabohjælp.
4. Kommuneplan/udviklingsmuligheder
PA har talt med Hedensted Kommune om mulighederne for udvikling af Snaptun. Der skal være en
revision af Kommuneplan 2013 i 2015, hvor vi kan komme med forslag til ændrede betingelser for
Snaptun. Omtales eventuelt på generalforsamling, og der arbejdes på udvikling af Snaptun i
bestyrelsen efter sommerferien.
5. Bordet rundt/eventuelt
HD: Der var fin deltagelse knap 100 deltagere heraf 50 børn. Tøndeslagning gik rigtig godt og med
mange glade udklædte børn. Sponsorer: VVS-snaptun, Humlebien, Tønballe Naturcenter og
Antons økologisk og drikkeklar. Desuden tak til flere personer for stor hjælp til fastelavnsfesten:
Dorte Johansen, Litten Rolsted og Lone Due. Der laves en reportage på snaptun.dk.
Ren Snaptundag er den 27. april 2014. Spørg om eleverne på True North Efterskole vil være med
til Ren Snaptundag.
NM: Jørgen Henriksen laver bænk på havnen ved færgerne for de midler, som Hedensted
Kommune har bevilliget. Foreløbigt regnskab udleveret og gennemgået.
PA: Vi laver en henvisning fra snaptun.dk til facebook snaptun og omegn. Vi udleverer
”Velkommen til Snaptun” til nye beboere i Snaptun, når vi erfarer at der kommet nogle.
FJ: Tønballe Naturcenter bør lave sti ned til stranden, så man kan gå på den.
BKP: Der har været henvendelser omkring placeringen af cykelstien Snaptun-Glud, hvor folk ikke
helt kan forstå placeringen. Artikel i Horsens Folkeblad om cykelsti, hvor kun Glud er omtalt, følges
op på, når udbudsmaterialet er færdigt. Kontakt til forstander for True North Efterskole for at høre
om samarbejdsmuligheder.
6. Næste møde
3. april 2014 kl. 19.00
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