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Referat af Rådsmøde 

  
Dato:  2016.11.01 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Peder Hay (PH), Birgit Borch Jacobsen (BBJ) 

og Peter Altenborg (PA)  
 
Fraværende: Bent Fink Mikkelsen (BFM), Karl Erik Henriksen (KEH) med afbud. 

Tommy Christensen (TC) 
 
Referent:  PA 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 
 

2. Kan vi gøre noget for at holde os til den afsatte tid på vore møder? (BBJ) 
Punktet Bordet rundt er nu kun Eventuelt. Ren information sendes rundt på mail.  
Ordstyreren strammer op på taletid. 
Initialer på forslagsstiller efter punkterne. 
Tovholder eller udfører skrives efter beslutningerne til de enkelte punkter. 
Nyt punkt efter Velkommen bliver Opfølgning på forrige referat. 
 

3. Interessegrupper i Snaptun (BBJ) 
Lokalrådet kan være katalysator for forskellige grupper fx strikkeklubber, løbeklubber, 
gåtursklub, badeklub, kulturklub, madklub mv. BBJ er koordinator. 
 

4. Videre plan for velkomstfolder (PA) 
Nuværende folder forsøges lagt om til A5 måske med lidt flere billeder.  
Trykkes af Hedensted Kommune. PA er tovholder. 
 

5. Videofilm om Snaptun (BKP) 
Lægges på snaptun.dk og Facebook Snaptun! Skal hentes hos Kasper Arlund og 
Hedensted Kommune må gerne bruge den. (PA er tovholder). 
 

6. Fællesspisning på TNE for seniorer (PA) 
Der laves et oplæg til næste møde. Fra lokalrådet deltager PH, BKP og PA sammen med 
Karen Marie Madsen, TNE. PA er tovholder. 
Referat fra Integrationsgruppen: Den 9. december 2016 er der juleklippeklistre eller marked 
på TNE og borgere kan deltage i spisning. Tilflyttere spiser gratis, andre mod betaling. TNE 
inviterer. 
 

7. Fremtidsvisioner (BKP) 
Fællesmøde afholdt med Hjarnø og Glud som forberedelse til møde med Søren 
Hermansen den 14. november 2016 på Borre Knob. Tilmeldingerne fra 
lokalrådsmedlemmer sendes hurtigt til BKP. BKP, PH, BBJ og PA deltager. 
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Der skal laves en plan for Snaptun, som den der tidligere er udarbejdet og kan ses på 
snaptun.dk. PA taler med Susanne Ernst om en person udefra/projektholder, hvorefter vi 
selv kan skrive planen til fremlæggelse for borgerne. 
 

8. Fastelavn (BKP) 
Den 26. februar 2017 kl. 10 på Tønballe Naturcenter. (BFM er tovholder). 
Punkt på næste møde. 
 

9. Eventuelt 
BKP: Møde i Snaptunsten gruppen. Forsøger at få afmærkning af findested på brochuren 
for Kyststien. 
Gruppen laver ansøgning til NRGI fonden om lys på stenene. 
Steen Christoffersen, Stiprojekt fra Hedensted Kommune har ikke henvendt sig endnu. PA 
retter snaptun.dk med stier og kontakter Steen Christoffersen. Nye forslag til ture i Tønballe 
Skov. 
Julehilsen: forslag til indhold i punktform sendes snarest til PA, som laver udkast, der 
rundsendes til udtalelse ultimo november 2016. 
Se Facebook siden ”Borgernes forsamlingshus”. 

  
10. Næste møde 

Er ændret til torsdag den 8. december 2016 kl. 19.00 på TNE. 
 


