Referat fra møde i Lokalrådet den 19.9.19 på Plejehjemmet
Tilstede: Allan, Knud. Kai og Joan
Afbud fra Ella, Britta og Martin
5. evaluering af mødet med EVB udvalget.
Der var en gennemgang af Bosætningsstrategien og hvilke fokusemner der blev sat i gang i med det
samme.
Derefter var der en rundt og der blev drøftet:
Når udvalget var på virksomhedsbesøg kunne det kobles med rundvisning i de 4 byer. Udvalget skulle så
tilrettelægge deres møder med at besøgene kunne forgå om aften.
Forslag til at de 4 byer mødes og laver et formaliseret partnerskab med en formand m.m.
Udveksle ideer i de 4 byer som man bruger og inspirere hinanden
Udvalget skulle lave kurser for de 4 byer, bla. Skulle udvalget orientere om de gode ideer de havde når de
har vært på studieture. Dette skulle deles med de 4 byer. Udvalget skulle være mere informative i forhold
til de 4 byer.
Lave inspirerende kurser som kunne bruges af alle 4 byer.
Lave møder f. eks fra kl. 17.00 – 20.00 med oplæg og så workshop bagefter
Snak om turistforeningen Ikast – Herning. Lave et opfølgende møde, hvor repræsentanterne fortæller om
hvad de syntes om opstarten, hvad formanden for Ikast byliv og Brande erhvervsforening med til mødet
sammen med Mette Gotlev. Således at vi mødes alle og hørere deres version af opstarten og hvordan kan
vi bruge hinanden m.m.
Blev inviteret til oplæg i Nr. sende den 25.9 kl. 18.00 om den bæredygtige landsby. ( Knud og Joan deltog)
7. orientering bordet rundt.
Der er kommet udspil fra EVB udvalget om indhold i den nye hjemmeside.
vi skal komme med vores tekst. Allan sender et udkast rundt og vi skal lige kommentere på dette. ( I har
fået mailen sendt rundt)
Arealet ved den gamle børnehave på Birkevej.
Der var en snak om det grønne areal skulle gøres til tæt lav boliger og det var helt op til træerne.
Indstilling til udvalget om at de sidste to byggegrunde skulle være grønt område.
Omkostningsfrit professionel præsentationsfilm om Engesvang. Filmen vil ikke koste lokalrådet noget. Vi er
med i indholdet og mere. Det er filmselskabet som sørger for finansiering af filmen. Ørum, Lunderskov,
Ryomgård, Auning Langå m.m. har lavet en færdig film. Når filmen er færdig er det lokalrådets film og vi
kan bruge den som vi vil. Flertallet indstillet på at gå videre i projektet.
Byskilte – ikke kommet videre, da der ikke er kommet nyt oplæg.
Snak om vedtægter. Med på næste møde.

Tilflytter dagen.
Britta er koordinator på projektet. Ændring, begynder ved stenen da Juul skal noget til middag. Han kan kl.
10.15 derfor byttes rundt på Stea og Stenen.
Planlægningsaften på plejehjemmet den 10.10 kl. 19.00.
Knud reservere Plejehjemmet.
Mail fra Kommunen om møde med kunstudvalget om kunst i Engesvang.
Har sendt datoer ind 2/3/15. oktober fra kl. 16.00 – Modtager mail om hvilken dato det bliver fra Carsten.
Vi har ligeledes spurgt om hvad skal vi hjælpe med den 28.9 ved ny børnehave. Det er at fortælle hvor
borgere i Engesvang kan ligge deres sten til den nye mur. Vi møder med 3 personer. Allan, Knud og Joan.
Børnehavens forældrebestyrelse kommer også og hjælper sammen med Kunstner.
Arrangementet på Klosterlund har vi sagt nej til. Det skulle være som arbejdsmænd.
Deltager i Den gode velkomst som Frivilligheds centeret laver den 30.9 fra kl. 17.30 – 20.30. vi deltager med
2 personer, Knud og Joan

