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Referat af Rådsmøde 

 
  
Dato:  04.05.2015 
  
 
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Harry Pedersen (HP), Asger Skov(AS), Peter 

Altenborg (PA), Bent Fink Mikkelsen(BFM) suppleant 
 
Fraværende: Anne-Mette P. Sørensen (AMP), Tommy Christensen(TC), Henrik Due 
  (HD) med afbud 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 
1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde den 08. april 2015 
Godkendt. 
 
3. Borgerbudget 
 Meget flot deltagelse i 2. borgermøde med 65 fremmødte. Tre projekter blev stemt ind – de 
resterende, som også var gode, forsøger vi at søge penge til via Landdistriktsmidler. Vi søger til 
blomsterplanter fra lille pulje og tømrerflåde fra stor pulje. Førstehjælp kommer via tilbud fra Dansk 
Folkehjælp i samarbejde med Trygfonden projektet Førstehjælp. Tilbuddet gælder i lokalområder 
af Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråd har tilmeldt sig. 
 
4. Regnskab 
Regnskab gennemgået – underskud på kr. 328,40. 
Indestående på kr. 126.995,95, heraf vejbelysningspenge kr. 85.223,15. 
Regnskab godkendt af bestyrelsen. 
 
5. Vedtægtsændringer 
BKP og PA arbejder videre med revidering af vedtægterne. Præsenteres på generalforsamling i 
2016. 
 
6. Generalforsamling 
Forslag til dirigent og referent. Niels Jørn Henriksen og Niels Mikkelsen foreslået. 
Bente laver bestyrelsens beretning. 
Der høres til borgernes mening om BorgerBudget. 
 
7. LAG-OH 
Pjece om LAGOH (Lokal Aktions Gruppe i Odder-Hedensted) blev delt ud. Det er en stor pulje 
penge til udvikling af småbyer og etablering af virksomheder herunder skabelse eller fastholdelse 
af arbejdspladser. Puljen er hvert år på kr. 1.600.000 ind til 2020. 
 
8. Bordet rundt/eventuelt 
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AS: Lamper monteres i denne uge på lysmaster ved cykelsti. BFM: Hvornår laves rabatter mellem 
cykelsti og vej? HP: Endelavefærgen sejler til halv pris i en periode i maj. BKP: Ren Snaptundag 
gik godt og der blev samlet over 200 kg affald. 
PA: Johnny Sørensen deltager gerne i rådsmøder for at tale om samarbejdsmuligheder mellem 
Glud Vandværk, kommunalbestyrelsen og Snaptun Lokalråd. 
 
Næste møde: aftales af nyt råd efter generalforsamlingen. 


