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Referat af rådsmøde 

  
Dato:  2018.01.24 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Birgit Borch 

Jacobsen (BBJ), Ulla Jensen (UJ) Tommy Christensen (TC), Peder Hay 
(PH) og Aage Christiansen (AC).  

 
Fraværende:  Peter Altenborg (PA) 
 
Referent:  BBJ 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 
BKP bød velkommen. 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) 
Ingen bemærkninger 

3. Borgerbudgettering (PA) 
BKP informerede om møde med BorgerBudget projekter den 17. januar 2018.  
Der arbejdes videre med Hesteodde-Lille Batteri, badebro og grønt område ved 
Tønballevej. De andre projekter var enten ikke repræsenteret eller der var ingen, der ville 
arbejde videre med projekterne. 

4. Fastelavn (BKP) 
TC har fået overdraget remedier fra Bent F. Mikkelsen. Materiale og aftale med Tønballe 
Naturcenter er på plads. Der er bestilt fastelavnsboller + mere i Glud Brugs. TC sørger for 
gaver. AC og TC stiller op lørdag. Ulla og Bente møder en time før søndag. Invitationer 
sættes på hjemmeside/FB af PA. 

5. Fællesspisning 
BKP finder dato sammen med TNE, hvor fællesspisning kan finde sted. Gerne først/midt i 
marts. UJ foreslår, at arkæolog Gert Hougaard Rasmussen holder foredrag om tidlige 
beboere i Snaptun området (stenalderen). Måske skal der aftales musik. Er der stemning 
for sangeftermiddage/aftener? Dette spørgsmål vil blive stillet til fællesspisning. 

6. Økonomi (PH) 
Der er kommet kr. 50.000 til BorgerBudget. Foreløbigt regnskab gennemgået. 

7. Udsigtstårn (PA) 
Skov- og Naturstyrelsen ønsker at indgå et partnerskab med Snaptun Lokalråd samt en 
lokal håndværker om opførelse af et udsigtstårn. På et kommende møde den 7. februar 
2018 mødes parterne og aftaler forløbet (er aftalt efter mødet den 24. januar). Snaptun 
Lokalråd søger penge fra LUP og stiller med frivillig arbejdskraft. 

8. Eventuelt 
Formentlig har alle borgere fået forsalg til ændring af kommuneplan med høringsfrist den 
29. marts 2018. Der er stemning for kontakt til kommune med henblik på et infomøde om 
betydningen af dette. (Efter mødet er der kommet et tilbud fra Planafdelingen om at en 
medarbejder vil være at træffe personligt i Snaptun en hel dag. Her vil den enkelte borger, 
helt privat, kunne få svar på kommuneplanens indvirkning). 
Legepladsen på Snaptun Lystbådehavn er optaget blandt de legepladser i kommunen, der 
får et gratis årligt sikkerhedseftersyn (obligatorisk). Omkostninger betales af Det Fælles 
Landdistriktsråd. 
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Skal Sankt Hans arrangement være fælles med sommerhuskolonien ”Strandlyst”? 
BKP kontakter formand for ”Strandlyst”, for at afklare dette og forventningsafstemme.  

9. Næste møde 
Onsdag den 28. februar 
Tirsdag den 20. marts 
Onsdag den 18. april 
Onsdag den 2. maj 
Generalforsamling torsdag den 24. maj. 
  

 
 
 

 
 

 


