
Referat fra Lokalrådet den 9. december 2019 på Plejehjemmet. 

Tilstede: Knud, Martin, Allan, Kai, Britta, Ella og Joan 

1. Velkomst ved Joan 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – udsat til næste gang 

3. Valg af referent. Der var ikke nogen som meldte sig – så det blev Joan 

4. Tilflytterdag: 

Evaluering af dagen – en god dag. Godt med en bus. Godt arrangement. Lidt mere tid i kulturhuset, hvor 

de forskellige foreninger var for promovere sig.  

Ambassadørerne: god ide, vil prøve at få  nogle flere til næste gang 

Behandling af svar fra deltagerne – mailen var sendt rundt, og besvarelserne  behandles i det kommende 

udvalg.  

Hvad vil vi fremover – afholde en lignede dag i løbet af kort tid gerne hvert år. – hvis der er behov. 

Tilflyttere har efterlyst flere arrangementer 

Der skal nedsættes et udvalg til at arbejde ny tilflytter dag. 

Bestyrelsen laver deres erfaringer fra dagen og sender dem til formanden. Hurtigst muligt. 

Forslag fra deltager i kulturhuset om at lave en foreningsdag. – spørger E.B. om de vil arrangere en dag 

for alle foreninger i Engesvang 

5. Økonomi 

Beholdning pr. d.d. er 27.926,60 

Søge fonde til de banner ved varmeværket – Ella finder ud af hvilke fonde der kan søges.  

Søge fonde til hus på det grønne område, samt tegninger. Ella forsøger at finde fonde til dette. 

Hvis bålhytte kan søge trygfonden, Realdania. Ella vender tilbage på næste møde. 

6. Det grønne område ved den gl. børnehave og lokalplaner i Engesvang. 

Kai og Allan ansvarlige for at komme med oplæg. 

Oplægsholder: en fra IBK, sted forslag Kulturhuset. 

7. Orientering om møde med Billedkunstudvalget. 

Knud og Joan var til møde med udvalget og der blev talt om glasmaleriet på det grønne område. 

Besluttet at det bliver stående så længe at de to beholdere står på arealet 

Lys om glasmaleriet m.m. Kai og Allan arbejder vider med dette. 

8. Bådlauget og bænke rundt om Bøllingsø. 

Bådlauget. Kai er blevet pladsmand på området.  

Ej mange som har betalt for at deres båd må ligge på arealet og benyttes i søen. 

Gøres opmærksom på at der skal betales, ind på facebook. 

Arbejdes på at bådlauget kommer over til Lokalrådet. EB + Naturstyrelsen og Lokalrådet. Ansvarlig Kai 

kontakter Naturstyrelsen og Jørgen Christensen, Jørgen skal med i det nye udvalg. 

Tidligere planer om bålhytte kan ikke blive til noget. 

Bænke rundt om Bøllingsø – afvent naturstyrelsen 

9. Orientering om mødet mellem de fire byer og deres møde med Herning, Ikast Kommunes turistforening. 

Generalforsamling den 24. marts kl. 19.00. Arbejdes på at kontingentet bliver meget lavt, således at der 

kan komme flere repræsentanter i bestyrelsen. 

10. Lokaldysten – forsøg at inddrage idræt om dagen sammen med lokalrådet. 

11. Generalforsamling. 

Datoen er den 25. marts kl. 19.00, sted Rehabiliteringscenteret Engesvang, 

Mødetidspunkt kl. 18.00 

Martin meddelte at han holder, det samme fortalte Allan. 

12. Buurtzoorg modellen: Materiale var rundsendt, få havde læst det. Ella orienterede om modellen. 

Vigtigt  at  borgerne får besked på ændringen og at man selv aktivt skal melde fra, hvis man ikke vil være 

omfatte at den nye forsøgt ordning i 7442 Engesvang og 7441 Bording. 

13. Engesvangidag.dk har været nede. Det har været svært at få noget ind på siden. Besked er givet videre. 

14. Næste møde den 28. januar kl. 18.30 på Plejehjemmet. 

Referent Joan 


