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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2016.06.02 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Bent Fink Mikkelsen (BFM), Karl Erik 

Henriksen (KEH), Peder Hay (PH), Birgit Borch Jacobsen (BBJ), Jacob 
Lycke (JL) og Peter Altenborg (PA)  

 
Fraværende:   
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen - specielt til de nye rådsmedlemmer. 
 

2. Konstituering 
Formand  Bente K. Petersen 
Næstformand Peter Altenborg 
Sekretær Peter Altenborg 
Kasserer Peder Hay 
 

3. Mødedatoer 
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 på Snaptunvej 53 
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 på TNE 
Tirsdag den 1. november kl. 19.00 på TNE 
Fredag den 9. december kl. 18.30  
 

4. Sankthans 
BKP spørger lejerne om tilladelse til bålafbrænding. TNE bidrager med et eller andet. 
Karen Marie Madsen holder talen? JL undersøger. 
PA er tovholder på bålet. KEH, BFM, PH, BBJ hjælper til. 
Indkøb af fakler som uddeles i anledning af 10 års jubilæum, BFM. 
Tekster til midsommervisen PA undersøger om teksterne fra sidste år kan bruges og TNE 
kan evt. trykke nogle nye. 
Indkaldelse til Sankt Hans sammen med Snaptun Lokalråds sommerhilsen.  
 

5. Projektgruppe-integration 
PA indkalder til et indledende møde, Peder Hay deltager. Hele lokalrådet inviteres. 
Afholdes på TNE den 14. juni kl. 19.00. Efter rådsmødet er der fremkommet oplysninger 
om at gruppen allerede selv er i gang med at arrangere et møde i den kommende uge. 
Projektgruppen opfatter sig som en selvstyrende gruppe under lokalrådet (referer til 
Snaptun Lokalråd).  
  

6. Tømmerflåde 
Sættes ud nord for Snaptun Lystbådehavn inden Sankt Hans. 
 

7. Bordet rundt/eventuelt 
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JL: TNE afslutter skoleåret den 27. juni, hvor forældre kommer og henter børnene. 
Der kommer 130-135 børn til næste år søndag den 7. august. Godkendelse af opsætning 
af telemast er sket. TDC har en tilladelse, der gælder i tre år. TNE er blevet Ashoka 
Changemaker School, som den første skole i Danmark og første efterskole i verden. 
 
PA: Facebooksiden Snaptun! Er Snaptun Lokalråds side og med et indhold som på 
hjemmesiden. Der bliver indkaldt til et møde om træningsbane sammen med Skov- og 
Naturstyrelsen. Møde om fremtidsudvikling af Snaptun med Susanne Ernst. PA aftaler et 
møde efter sommerferien og sender invitation ud til lokalråd. Lys på Snaptunsten og 
brolægning omkring den, BFM.  
Ønsker fra borgermødet, PA kontakter Hedensted Kommune. 
Fælles kalender på google, hvor alle foreninger og lokalråd inviteres, PA aftaler med 
Susanne Ernst.  
Oprette jollehavn@snaptun.dk for at få interesse tilkendegivelser på pladser og lægge en 
nyhed ind om status på projektet. 
Velkomst til nye borgere i Snaptun, PA laver et forslag til pjece. 
 
BFM: ny omdelerliste laves. BBJ tager Fiskeparken. KEH tager Tønballevej, Mågevej, 
Ternevej, Vibevej, Klydevej. PH tager Snaptunvej, Strandlystvej. 
 
PH: asfalt på Snaptunvej er ønskeligt. 
 
BKP: Holdt møde med turistchef bl.a. omkring parkeringspladser. Turistmæssigt er der 
udpeget 4 fyrtårnsområder i Hedensted Kommune:  

 Juelsminde  

 Gudenåen  

 Snaptun, Glud, Hjarnø  

 Vejlefjord 

  
Turistkontoret har lavet en video om Snaptun, som lægges på snaptun.dk og Snaptun!. 
Affaldsindsamling i 2017 søndag den 2. april. Sommerhilsen er på vej.  
  

8. Næste møde 
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 på Snaptunvej 53 

 
9. Opgaver 

BKP  
spørger lejerne af JH´s hus om tilladelse til bålafbrænding 
Sommerhilsen er på vej 
JL 
Sankt Hans: TNE bidrager med et eller andet 
Karen Marie Madsen holder talen? Lydanlæg.  
TNE medlem af integrationsgruppen? 
BFM 
Indkøb af fakler som uddeles Sankt Hans i anledning af 10 års jubilæum 
Lys på Snaptunsten og brolægning omkring den. 
PH 
Overdragelse af kassererjobbet fra Harry Pedersen. 
PA 
Tovholder på bålet. KEH, BFM, PH, BBJ hjælper til. 
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Møde om fremtidsudvikling af Snaptun med Susanne Ernst. PA aftaler et møde efter 
sommerferien 
Ønsker fra borgermødet, PA kontakter Hedensted Kommune. 
Fælles kalender på google, hvor alle foreninger og lokalråd inviteres, PA aftaler med 
Susanne Ernst.  
Oprette jollehavn@snaptun.dk for at få interesse tilkendegivelser på pladser og lægge en 
nyhed ind om status på projektet på snaptun.dk og snaptun! 
Velkomst til nye borgere i Snaptun, PA laver et forslag til pjece.  
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