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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2016.03.09 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Harry Pedersen (HP), Bent Fink Mikkelsen 

(BFM) og  Peter Altenborg (PA)  
 
Fraværende: Tommy Christensen (TC), Asger Skov (AS) og Jacob Lycke (JL)  
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen 

 
2. Borgermøde 

En god en oplevelse, hvor der på mødet blev talt om ting, der kan forbedre det at leve i 
Snaptun . PA tager kontakt til Morten Christensen, Hedensted Kommune for at koordinere 
det videre arbejde. Det, som Hedensted Kommune ikke umiddelbart tager sig af, vil Snaptun 
Lokalråd tage op på næste møde. 
 

3. Vedtægter 
Med få ændringer udsendes vedtægterne med indkaldelse til generalforsamling. 
 

4. Generalforsamling 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30. På valg er BFM, AS, HP og TC. BFM modtager genvalg. 
Dirigent er Niels Jørn Henriksen. 
Reserver lokale på TNE samt kaffe og kage. 
Indkaldelse laves til husstandsomdeling og lægges på snaptun.dk og snaptun! PA. 
Resultat fra borgermødet drøftes. John Madsen fortæller om Snaptunstenen. Status på 
projekter under borgerbudget gennemgås. 
 

5. Mail på snaptun.dk 
Vi er ved at få pladsproblemer på vores webhotel, derfor bedes borgene i Snaptun slette 
mails på webmail one.com. Vejledning. PA kontakter de borgere, der bruger meget plads. 
 

6. Omdelingsliste 
Husk Tønballevej og Snaptunvej uden for byskiltene. 
 

7. Snaptun! 
Oprydning på facebooksiden med de ting, der ligger fra tidligere administrator.  
Kan vi like nogle virksomheder i Snaptun og ikke andre? Vi kan annoncere med andre 
foreningers arrangementer, når det drejer sig om Snaptun. 
 

8. Bordet rundt/eventuelt 
BFM: ansøg om penge til lys på Snaptunsten på Snaptunvej. BKP: har tilmeldt os til Ren 
snaptundag den 17. april kl. 10 til 12. Tilmelder HP, BFM, PA og BKP til generalforsamling i 
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Det Fælles Landdistriktsråd den 30. marts.  PA: Husk Landsbytræf den 10. september 2016 
i Hornsyld. 
 
Næste møde 
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 på TNE. 
 


