Referat fra møde i Lokalrådet 7442 d.28. Jan 2020 på Rehap. Engesvang
Tilstede : Allan, Kai, Joan, Knud og Martin
Afbud : Britta og Ella
1. Velkomst
• Joan bød velkommen
2. Valg af referent
• Efter kampvalg blev Martin valgt
3. Godkendelse af referat
• Ref. fra 9. dec. 2019 godkendt uden kommentar.
4. Borgermøder
• Til fremtidige møder udsendes der initiation til de matrikler der er i eller ligger op ad de
berørte lokalplaner
• Joan laver et udkast til høringssvar (gl. børnehave Birkevej) til de borger som var med til
mødet. Høringssvaret indsendes af de berørte borger.
• Joan laver et høringssvar fra Lokalråd 7442, som udsendes til godkendelse i lokalrådet,
inden det indsendes til Ikast-Brande kommune
• Til det kommende borgermøde ang. Åboesvej (Gl. Engesvangvej) skrives og udsendes
høringssvar efter ovenstående procedure
• Til mødet ang. Åboesvej.: Joan byder velkommen, Knud ansvarlig for kaffe, the, kage mm.
Kai har en plan for opsætning, Allan styrer IT virksomheden, Kai er ordstyrer.
• Efter mødet evalueres der kort, om der skal indsendes høringssvar, og hvad det evt. skal
indeholde.
5. Nedsættelse af udvalg til til flyttedag
• Joan udsender et skriv til foreninger, ang. en kommende til flyttedag, vil i være med, hvad
kan der gøres bedre, hvad var godt, og hvornår skal arrangementet gentages, der efter
nedsættes et udvalg, med en` repræsentant fra lokalrådet
6. Økonomi
• Regnskabet fra 2019 er revideret og underskrevet af de fremmødte, det viste et underskud på
kr. 7700. Sten projektet ”kostede” lokalrådet kr. 35, ros herfra til ”sten gruppen”, det var
godt ramt.
• Der er penge på kontoen, ca. kr. 27000
• Ang. kontingent, Joan sender som formand et skriv ud til de som har været medlem of/on,
siden 2015, ud fra den liste Allan har lavet, med en tekst ala: Du har tidligere været medlem
af Lokalråd 7442, der er nu tid til at forny dit medlemskab….
• Der er oprettet et nyt MobilPay nr til Lokalrådet, således at ingen private kontier skal bruges
ved overførsler… Det hedder: Lokalrådet 7442, og har nr. 1417VW, det skal bruges et
kort nr. (har bestilt et Dankort) tilhørende konto 08710002005158, før det fungerer
optimalt… Men det må gerne sættes i gang..
7. Orientering om lys og toiletter
• Punket er ikke relevant da mødet med kommunen ligger efter dette bestyrelsesmøde
8. Orientering om cafe øde
• Punktet omhandler en ”politisk cafe”, arrangeret af Socialdemokratiet i Engesvang.
Lokalrådet er blevet inviteret til at deltage i punktet ”lokalplaner”, som paneldeltager, Efter
lange drøftelser, og menings udvekslinger, blev det besluttet at Joan, Knud og Martin er
inhabile, da de sidder i bestyrelsen for socialdemokraterne, og det vil kunne ses som om, at
lokalrådet er politisk aktiv, for at undgå dette, blev Kai paneldeltager, udpeget at
Lokalrådet...
9. Næste møde
• Fastlagt til d. 9. Marts på Rehabiliteringscenteret kl. 18;30

•
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Forslag til næste dagsorden:
Hvordan får vi flere medlemmer
Lokalrådets struktur
Nyudstykninger i Engesvang, har vi en mening om det.
Fundraising v/Ella
Generalforsamling

Ref. udarbejdet d. 29. jan. efter bedste evne… Martin

