Landsbyrådsmøde hos Annelise
Onsdag d. 07.10.15
Punkt
1
2
3

Dagsorden
Deltagere
Byen rundt
Projekter
‐ Landsbypedel

‐

Referat
Annelise, Karsten, Elin, Dorte, Paul , Kaj, Birgitte, Karin
Der blev talt om nye tilflyttere til byen. Huse der er
blevet solgt.
‐

Badebro
‐

Dorte, Annelise, Paul besøgte Borgmester
Kenneth Muus til åbent møde. Anledningen var
at vores landsbypedel Henrik Dalhedes job ville
ophøre ifølge de nye budgetplaner.
Tirsdag d. 6.10.15, deltog de i byrådsmødet og
fik lejlighed til at stille spørgsmål til budgettet.
Hvad vil byrådet med LDU og landsbyrådene?
Det undrer os, at der slet ingen henvendelse
har været til LDU i denne forbindelse. Vi havde
slet ikke regnet med denne sag ville komme da
Henrik Dalhede lige var blevet fastansat og
startede 1. sep. i år.
Kenneth Muus gjorde opmærksom på at han
havde henvendt sig til LDU men ikke med en
dato. Dette skete efter det 1. møde.
Kenneth Muus gjorde opmærksom på, at de
har hævet beløbet til landsbyforskønnelse med
200.000,‐ kr. Men det har intet med
landsbypedellens arbejde at gøre.
Der kom ingen svar på spørgsmålene, og Dorte
har efterfølgende skrevet et brev til Kenneth
Muus og samtidig sendt det til Søren Mølgaard
(viceborgmester).
Vor landsbypedel, Henrik Dalhede, har været til
samtale på rådhuset om den forestående
afskedigelse. Henrik er meget glad for arbejdet
og vi er alle fuldt ud tilfreds med det han har
lavet.
Max Michael Madsen, som også lige er ansat
som koordinator for landsbypedellerne, er
også blevet opsagt.
Vi ville godt have været hørt i denne sag så vi
evt. kunne komme med forslag til en anden
struktur med landsbypedeller i samarbejde
med Park og Vej. Evt. færre landsbypedeller i
et samarbejde med Park og Vej så man deles
om opgaverne. Flere landsbyer pr.
Landsbypedel.
Vi har nu fået samlet 185.000,‐ kr. til broen
men skal bruge ca. 264.000,‐ kr.

4

Økonomi

5
6
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Andre punkter
Evt.
Næste møde

‐

Annelise aftaler møde med vores kontakt der
har tilbudt at bygge den. Vi kan evt. tilbyde
frivillig arbejdskraft.
Kaj har også fået et bud der er 10.000,‐ kr.
billigere.
Der er restmidler tilbage på ca. 60.000 til
70.000 der skal søges inden 15.10.15. Dette
beløb er til alle landsbyer i kommunen.
Annelise sender ansøgning ind på:
Blomsterfrø 5.000,‐ kr.
Rød granitskærver til stier 7.500,‐ kr.
Borgermøde 5.000,‐ kr.

Hos Elin d. 23.11.15 kl. 18.30

