Referat fra Landsbyrådsmøde
Onsdag d. 25.09.2013 hos Karsten
Punkt
0

Dagsorden
Deltagere

Referat: Karin
Frank, Dorte, Kaj, Paul, Elin, Karsten og Karin

1

Byen rundt

En snak om hvad der sker i Byen.

2

Projekter:
‐
Landsbypedel

‐
‐

3

Kommuneplan
Det grønne område rundt
om Vandværket

‐

‐
‐

‐

Forretning i byen

‐

‐

Motion for voksne

‐

Økonomi

‐

Flemming har sagt sit job op som
Landsbypedel.
I oktober gør Flemming de ting færdig
som var planlagt. Bl.a. mangler der at
blive sat 3000 blomsterløg. Hvis ikke det
kan nås,blev det foreslås, at vi sætter
dem selv evt. med hjælp fra borgere i
byen.
Karsten og Annelise laver en evaluering
på Flemmings arbejde med timeforbrug
og økonomi. Karsten har taget billeder
(som vi så) af alt det, som Flemming har
lavet i samarbejde med Karsten.
John Lundgren vender tilbage ang. det
økonomiske omkring hele projektet.
Af forslag til fremtiden kan nævnes, at en
kommende Landsbypedel skulle tage sig
af flere landsbyer.
Man kan gå på kommunens
hjemmeside og finde planen for Taarup
Vi er blevet spurgt, om vi havde
interesse i et evt. projekt. Paul tilbød at
arbejde med sagen.
Dorte havde hørt om landsbyer, der
var gået sammen om en forretning, hvor
beboerne deltog. Evt. noget der lignede
en landsby i Jylland: Alken. Interesserede
kan gå på hjemmesiden: alken.dk
Karin tager kontakt til firmaet med
motionsredskaber og laver en aftale, så
de kommer her og laver en plan for os
Af de 3.500,‐ kr. vi får hvert år er der
700,‐ kr. tilbage

‐

4

Evt.

5
6

Næste

Vi har fået bevilliget 8000,‐ kr. til
julebelysningen
Karin er blevet spurgt om Landsbyrådet kunne
gøre noget ved trafikken i svinget fra cykelstien
på Bækvej og til ”den gamle skole”.
Man kan gå på Kommunens Hjemmeside. Her
findes der en side hvor man kan komme med
kommentarer vedr. trafik.
Onsdag d. 6.11.2013 kl. 19.00 hos Karin

