Referat fra møde i Lokalrådet den 19. august 2020
Tilstede: Kai, Knud og Joan
Afbud: Martin og Britta
1. Generalforsamlingen, fastsat til mandag den 21. september kl. 19.00 i Kulturhuset.
Joan reserver Huset og laver indkaldelsen og udsender til medlemmer.
Bestemt at der skal være tilmelding til generalforsamling pga Covis 19.
Oversigt over hvem har hvilke opgaver kommer senere,
Mødetid er kl. 18.00 til opstilling af borde og stole. M.m.
2. Møde om Bosætning den 16.9 kl. 17.00 – 21.00 i Hjertet
Tilmeldte Knud, Kai og Joan Afbud Allan
Sidste tilmeldingsfrist er den 1.9.20 til Joan.
3. Affaldsindsamling den 19.9 fra kl. 10.00 – 13.00
besluttet at investere i 10 stænger, da der altid er for lidt stænger med – ansvar Knud
Deltager: Kai, Joan andre bedes give besked Afbud Allan
Det sættes på facebook.
Vi giver dem en vand med ud på ruten og bagefter er vi vært ved en øl eller vand.
4. Møde med de 4 lokalråd på IBK den 28.9 kl. 17.00 – 18.30
Tilmeldt: Knud, Kai og Joan
Afbud Allan
Resten bedes give besked inden den 1.9. til Joan
5. Møde om budget i remissen i Brande den 20.8 kl. 19.00 – 21.00, Deltager Knud og Joan
6. Det grønne område. Kai og Allan har møde med IBK den 17.9
7. Økonomi: der er pt kr. 78.830,80 på kontoen.
Der skal søges fonde til hytte til det grønne område, og til malerierne på fjernvarmeværket. Martin søger
diverse fonde.
Kai kommer med overslag over hvad koster det grønne område.
Bevilget 2 mdrs abonnement til oversigt over fonde som kan søges. Beløbet bliver max kr. 350, i alt.
8. Mindesten:
Der er kommet forespørgsel fra Lokalhistorisk forening om de mindesten der er herude, om de kan blive
renoveret, området om dem blive pænt, stenene renoveret m.m.
Knud spørger Julie og Eivind om hvor de er og hvem der har ansvaret for dem.
Knud vender tilbage
9. - Sikker vej til Børnehaven. Lokalrådet har sammen med Børnehavens forældrebestyrelse, sendt skrivelse til
IBK om at cykelstien skal forlænges ud til Børnehaven. Fra Gl. Kongevej.
Samt lokalrådet har sagt at der på cykelstien som er rundt om børnehaven, skal der laves en lille forgænger
overgang, med striber, og så sættes et skilt på hver side, så cyklende kan se at nu kommer der en fodgænger
overgang. Dette er sendt til IBK og det er sat på til budget forhandlingen her i september.
- Snushanen, steder i Engesvang er blevet taget med. Samlingsstedet er Museet.
- Skilte ved Bølling Sø skulle være up to date.
- Klip græs på højene ved legeplads IBK har klippet græs, efter henvendelse fra Lokalrådet.
- Tilflytter mappe. Vores Ikast har en pose de deler ud til tilflytter, Joan har spurgt Jan om Engesvang
kunne få nogle af dem, Det er bevilget. Besluttede at vi ligger vores folder i nu her i første omgang.
Vi skal have gang i ambassadørerne så de kan hjælpe med at fortælle hvornår der kommer nye på deres
vej.
Tale med Erhvervsforeningen og andre foreninger, om der skal laves en lille pjece, som fortæller lidt om
Engesvang m.m. Dette er et punkt til mødet tilflytterdag.
- Tilflytterdag, Der er personer som har meldt at de gerne vil med til at samles om en ny tilflytterdag.
Ligeledes spørge om hvad kunne de nye tænke sig at have af ideer til Engesvang. A
- Ansvar Joan og gerne Britta.
- Brainstorming for hele bestyrelsen. Hvad kunne I tænke jer der skulle ske i Engesvang.
- Fortov ved Ellevej. Kai sender billeder til Joan, som skal med på skrivelsen til IBK.
Referent Joan

