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Referat af rådsmøde 

  
Dato:  2018.02.28 
  
Mødedeltagere: Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Birgit Borch 

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

 
Fraværende: Peter Altenborg (PA)   
 
Referent:  UJ 
 
Agenda: 
 

1. Velkommen  BKP bød velkommen 
 

2. Opfølgning på forrige referat (alle) Fastelavn, ikke så mange deltagere, men  
arrangementet blev fremhævet som værende hyggeligt med gode aktiviteter. Næste år 
tages evt. ændring af formidling af arrangement og evt. tilmelding op til revision. 

 
3. Borgermøde Aftale med Hedensted Kommune om borgermøde den 20. marts, hvor 

Susanne Ernst deltager. Næste lokalrådsmøde finder sted den 20. marts før Borgermøde, 
her deltager Susanne Ernst også. 
 

4.  Fællesspisning Invitation er udsendt. UJ forestår gave til Gert H. Rasmussen, beløb ca. 
kr. 500. Der spørges om interesse for afholdelse af sang-eftermiddage ved fællesspisning. 
 

5. Ren Snaptundag Den 22. april kl. 10.00, mødested; havnen. Datoen lægges ind på 
Lokalrådets hjemmeside og på Facebook. UJ spørger Rita, om hun fortsat vil være ”vært”. 
Ellers evt. køb af drikkevarer i Brugsen til hjælpere. BKP forestår kontakt til Danmarks 
Naturfredningsforening. Ved næste møde, d. 20.3., aftales, hvordan det skal foregå. 
 

6. Sankthans BKP har kontaktet formanden for sommerhusforeningen, og det er aftalt med 
Jens Thomsen (ny formand), at vi skal mødes i april for nærmere drøftelse. 
Sommerhusforeningen ønsker, som vi, at arrangementet afholdes på enkel vis.             
KEH har lavet en tjekliste til arrangementet. Der er fuld opbakning til arrangement sammen 
med sommerhusforeningen. AC tilbyder at sørge for, at bålet bliver klargjort.  
 

7. Livestreaming – foredrag i naturvidenskab BKP har kontakt til Aarhus Universitet om 
foredrag i True North Hallen. Der er fuld opbakning til idéen, og BKP går videre med den. 
 

8. Eventuelt BKP er blevet kontaktet af TV-Syd, som opretter en afdeling i Horsens. Hun er 
inviteret til formøde i Hedensted om deres intentioner (bl.a. mere fokus på vores område). 
BKP har rundsendt mail fra Hedensted Bibliotek uden at modtage nogen respons.         
Glud Museum har kontaktet BKP vedrørende fredningsstatus af Snaptun Handelsplads, 
som Glud Museum ikke ønsker ophævet.  

            Skovfitness er afsluttet mht. frivillig hjælp – vi afventer dato for indvielse. 
 

9. Næste møde Den 20. marts kl. 17.00. 


