
Referat fra Lokalrådsmødet den 8.oktober 2018 , Kærvej 57.  

Tilstede: Britta, Ella, Kai, Allan og Joan 

Afbud fra Martin og Knud 

1. Velkomst ved Joan 

2. Opfølgning på mødet med erhvervsforening. 

Et rigtigt godt møde, Vi talte om Gl. Kongevej, hvad kan vi gøre for at oplevelsen, når vi kommer ind i 

Engesvang bliver god og andre tanker/ideer. 

Flag Alleen – der er forespørgsler om hvem flagers der for. Der er pt udfordringer med at få det lagt ind på 

Engesvangidag.dk – Britta ansvar 

Ligesom at alle kan bestille og betale hos Grethe Kidmose. 

Engesvangidag.dk er blevet lidt besværligt og udfordringer med at finde ud af. Britta har ansvaret. 

Det med blomster/brøndringe med planter/træer – ud skudt lidt endnu, da der er udfordringer om pasning. 

Byskilt – Allan har til opgave at komme med udkast. Joan finder ud af regler for skilte 

Informationstavler: finde et alternativt til de skilte der er i den sydlige del og ved Åboesvej. Gerne noget med 

stål i stedet for træ, således at det holder længere. 

Britta og Joan tager mål og kommer med tilbud til næste møde. 

Tilflytter: forslag om at samle alle tilflyttere familier en gang om året. 

Informere dem om hvad er der i Engesvang, på en bustur, hvor der fortælles.  

I den forbindelse skal der findes ambassadører på hver vej/gade. – ansvar Lokalrådet, erhvervsforeningen 

afholder udgifterne. 

Første gang evt tage 2-3 år tilbage, derefter arrangement i april måned, når året er gået. 

Joan undersøger om de kan modtager velkomstpakken fra Kommunen den dag. 

Cikanerne på Gl. Kongevej undersøges hvad de skal gøre godt for, og der er høj fart i den sydlige del fra 

Jernbanen og syd på. 

Næste møde er den 31. oktober kl. 19.00 på Plejehjemmet. 

 

Hver i sær har til opgave at komme med ideer, til hvad kan der ske en sådan dag, når tilflytterne har været 

på tur. Til næste møde. 

Evt brug kulturhuset, få foreninger med til at præsentere sig. 

Ambassadør på hver gade/vej:  se mailen hvor oversigt over gade/vej, hvor hver i sær skriver på hvilken 

vej/gade de har ansvaret for at finde ambassadør. 

3. Orientering om Frivillighedsbørsen: 

En god aften, hvor vi fik gode kontakter. 

2019 fylder Dannebrog 800 år, og Danmarks samfundet uddeler Flag & faner til foreninger og organisationer. 

Talt om at Lokalrådet vil søge om 6 flag til en 5-6 meters flagstænger. Placeres i den sydlige del (Caame) og 

ved den ny Børnehave,  3 hver sted. 

Kai laver oplæg til Flagregler 

Joan sender ansøgning og søger kommunen om opsætning af flag. 

Pro – Midt. Det er et sted hvor de laver det vi gerne vil have. Elever går derude og de laver selv det hele. Et 

interessant sted, hvor Lokalrådet gerne vil på besøg. 

Ella sørger for at arrangere et møde, hvor Ella, Knud, Allan, Kai og Martin deltager ( hvis Martin kan). De har 

forslag med til Bålhytte, Byskilte, PR tavler. 

 

 

4. Ny ansøgning til Kommune 

Orientering om vores ansøgning til varmeværket over de 3 billeder ved Gl. Kongevej ( hvad sker der når du 

drejer til Højre ind i Engesvang) 

Ny ansøgning sendes til kommune. 

 

 



5. Økonomi 

Kulturens venner har søgt om tilskud til Højskole arrangementet i januar 2019, hvor højskolens dage fejres. 

Bevilget kr. 1.000,-, minus Lokalrådets Logo på bøgerne. 

Bålhytte og lys på området ved fjernvarmen var ikke med i budget forliget for 2019, det betyder at vi selv 

skal finde midler. Gøres ved at søge fonde m.m. 

Foldere om Hvad er der i Engesvang, som du kan se når du kommer som turist. Hans Jørgen og John Juul 

arbejder på sagen.  De har begge sagt ja til denne udfordring. 

Noget med byskilte og Pr skilte afvent udgiften for disse. 

 

6. Orientering om Bølling Sø:  - Referat udsendt. 

7. Orientering om Sten:  

Kai fortalte at fredningsnævnet har været på besøg på stedet sammen med Naturstyrelsen og Kommunen.  

Fredningsnævnet var desværre ikke fuldtalligt, så de tager beslutningen senere. 

Placeringsstedet så det ikke ud til at ville skabe problemer.  

Tavlen med info – udfordring. 

Hvordan ser stenen ud.  Kørte over til Stenhuggeren så de kunne se stenen.  

Afvent fredningsnævnets afgørelse. 

Derefter ud i hørings runde fra kommunens side. 

Afvent dato for arrangementet. 

Britta underretter Grethe om at flag Alleen er betalt og at det  måske skal udskydes til 2019. 

 

8. Eventuelt:  

Turistforeningen er blevet beskåret med 50% tilskud fra kommunen. Ekstraordinært generalforsamling den 

9. oktober med det ene punkt om at nedlægge turistforeningen. 

 

Næste møde er mandag den 5. november kl. 19.00  

 

Referent Joan 

 

 

           


