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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2016.04.12 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Harry Pedersen (HP), Bent Fink Mikkelsen 

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

1. Velkommen 
BKP bød velkommen 
 

2. Borgermøde opfølgning 
Blandt de tre hovedområder er der nogle vi skal arbejde med og andre, som Hedensted 
Kommune skal arbejde med: 

 Trafik og parkeringsforhold er Hedensted Kommunes opgave   

 Havneområde mv. er Hedensted Kommunes opgave og arbejdsgruppe fra 
borgerbudget om jollehavn 

 Snaptun By tages op på generalforsamling 
 

3. Ren Snaptundag 
BKP har fået poser til affaldsindsamling. Husk at det er kl. 10.00 på Snaptun Havn. 
 

4. Generalforsamling 
§ 6 om Økonomi og ansvar sidste punktum udtages, da Hedensted Kommune ikke 
forsikrer. 
Bestilles kaffe og kage til 40 til 50 mennesker. 
Vi skal finde to til tre kandidater til lokalrådet. 
 

5. Integration-primært udlændinge 
PA orienterede om et integrationsmøde om modtagelse af udlændinge i Glud-
Snaptunområdet, der blev afholdt i mødelokalet i Dagligbrugsen Glud-Nørby. Her var der et 
ønske om at arbejdet blev lagt under lokalrådene som arbejdsgrupper. 
BKP er kontaktperson til Hedensted Kommune og der nedsættes en projektgruppe under 
lokalrådet. Medlemmer til projektgruppen kan måske findes på generalforsamlingen. Vi 
håber at True North Efterskole er interesseret i deltagelse. 
 
Forslag om at lave en velkomstpakke til nye borgere i Snaptun, som Snaptun Lokalråd skal 
aflevere personligt. 
 

6. Opfølgning på DFL generalforsamling og Jesper Bo Jensen 
Enighed om at det var et godt arrangement i gode omgivelser. 
Det Fælles Landdistriktsråd udsender et sammenkog af Jesper Bo Jensens indlæg. 
BKP melder os til fremtidsprojektet og video.  
  



 

 

Side 2 af 2 

7. Bordet rundt/eventuelt 
PA: Facebooksiden Snaptun! har jeg blokeret for ikke at blive oversvømmet af mere eller 
mindre velmente opslag. Vores egne opslag vil også blive presset ned på tidslinjen, når 
andre kan lægge opslag ind. Er blevet formand for Det Fælles Landdistriktsråd.  
HP: fremlagde regnskab som vi godkendte.  
BFM: bemærkede, at blomsterne mellem cykelsti og vejbane står flot og der skal 
efterplantes. Vi har bestilt løg til efteråret. Marie Hede kontaktes.  
BKP: Status på Borgerbudgetter efterlystes, spange og træning i skoven. Snaptun Sejlklub 
vil gerne have at Snaptun Lokalråd har en stand på jubilæumsdagen den 30. april. Det gør 
vi. Vi laver en planche med BB projekter, evt. billeder fra færdige projekter. PA og BKP 
arrangerer standen og PA bemander standen fra kl. 13 ind til BKP kommer. 10 års 
jubilæumsarrangement overvejer vi, måske ifm. Søsætning af tømmerflåden.  
 

8. Næste møde 
 

Fastsættes efter generalforsamling den 10. maj 2016. 


