
Referatet fra Lokalrådsmødet den 6. august 2018 , Kærvej 57 

Tilstede: 

Martin, Ella, Knud, Allan og Joan 

Afbud: Kai og Britta 

Joan bød velkommen og som aftalt på sidste møde, drejede dette møde sig om de praktiske ting til indvielse af 

hædring af tørvearbejderne 

Dato får vi at vide senere af gruppen som arbejder med dette. 

Mødetidspunkt 2 timer før 

Flagalle   Martin betaler Grethe Kidmose, og Joan informere om datoen, når den kommer. 

Indbydelser: Gruppen sørger for dette.  De kan aftale med Allan om at lave den. Kai kontakter Allan hvis der er behov 

for hjælp. 

Allan laver indbydelse til ophæng i byen. Taler med Britta om ophæng og kopiering.  

Plakater i Byerne : Ella sørger for opsætning i Pårup, Knud har klode Mølle og Moselund og Britta sørger for 

Engesvang, de taler sammen om ændringer. 

Pr:  Facebook, Hjemmeside, Engesvang borger, Engesvangidag.dk Joan go Britta. 

Presse kontakt – Joan 

Optag video – evt via drone – Joan kontakter Jan Kildelund om han vil. 

Fortæring- indkøb:; der er to muligheder; 1. Grill  2 kage. Afventer indtil 2 uger før for at se hvordan ser ddet ud. Hvis 

der er mulighed så grilles der. 

Martin har ansvar for: Vand, øl, Asti, kaffekopper, servietter, pølsebakker, affaldssække, proptrækker, 

samfundshjælpere. Termokasser 4 stk, flagstang m. flag., sukker, the skeer,  

Allan sørger for gasgrill 

Knud sørger for pølser, brød. Ketchup, remoulade og sennep 

Joan sørger for 3-4 kager – Bageren i Bording. 

Knud spørger om 2 pop up telte fra Socialdemokratiet 

Joan spørger hallen om 7 borde og 50 stole, Ella og Karl henter dem 

Britta sørger for nye medlemmer, Allan laver liste til nye medlemmer,  Martin sender opdateret medlemsliste til 

Britta.  Husk mobbilnr. På listen. 21660152 

Folder  Allans ansvar tekst sendes til Allan , Britta printer folder 

Kai har flag med 

Lokalrådets fotograf - Allan 

Stativ med klare plastposer til dåser – Ella 

Lagen til dækning af steen – Ella 

Rød snor og saks – Joan 

Alle har 2 termokander kaffe med til dagen. 

2 affaldsspande – Kai. 



Ansvar for servering/udskænkning – Ella og Knud 

Oprydning – Alle 

 

Dato afventer fra gruppen. 

 

Diverse: 

Foreningsmarkedet i Hjertet i Ikast sidst i september – vi har ingen stand men er repræsenteret og går rundt, får 

mest mulig ud af at gå rundt og tale med alle. 

Allan laver folder og visitkort til dagen. Afbud fra Martin 

Foreningspris – Lokalrådet indsender forslag på discgolf personen.  – Joan 

Møde med alle foreninger – den 3. september kl. 17.00 

Ansøgning til plakater til varmeværket – sendes igen – Joan 

Ansøge om bålhytte til legepladsen – Joan sender igen ansøgning m. billeder, da kommunen ikke har penge til dette. 

Øerne – Martin taler med Ikast værkerne igen og vender tilbage til Joan om hvad skal der nu ske. 

Forslag til bestyrelsesmøder i efteråret kl. 19.00 

27. august 

1. oktober 

5. november 

3. december 

 

Der mangler en kasse til sponseret legetøj/ skovl, spande m.m. til legepladsen. 

Joan spørger Hardy Sørensen om han kan lave en som matcher legepladsens  

 

Referent Joan. 

 

 

 

 

 

 


