Mandag d. 1. februar kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokale 1
Deltagere:
Elkjær Hal-&Multihus
GLIF
Ringive Sogns Jagtforening
GLOOB
Menighedsrådet
Elkjær klubben
Støtteforening
Erhverv
Koordinator

Søren Broch (frav)
Henning Sørensen
Michael Æbelø
Knud Sand
Thyra Vindbjerg
Grethe Pedersen & Margit Gunderlund (frav)
Thorkild Winther & Mary Mikkelsen
Viggo Nørtoft (frav)
Irene Hundebøl

Ansvar

 Planlægning fællesspisning
 Knud Sand & Søren Broch sørger for bordopstilling
 Alice Thomsen, Michael Æbelø & Irene Hundebøl klarer borddækning – opstart
kl. 15.00.
 Fælles hjemmeside
 Jørgen Sørensen har foreslået at der blev nedsat et web redaktionsudvalg for at
sikre vi får en levende hjemmeside.
 Henning Sørensen & Alice Thomsen har sagt ja til opgaven. Efterfølgende kan
Lokalrådet være repræsenteret af sekretæren (når en sådan er valgt).
 Irene har informeret Jørgen om udvalget og bedt ham indkalde gruppen.
 Områdets velkomstfolder
 Jytte Lauridsen er i fuld gang med at få samlet det indkomne stof sammen
 Vejle kommune søges om tilskud til finansiering af dette.
 Irene laver til næste møde udkast til velkomstbrev, samt funktionsbeskrivelse
for velkomstgruppen.

Irene

 Sommerfest 2010
 Henning er ved at finde en person der vil stå i spidsen for arrangementet. Der
blev foreslået kandidater til festkomiteen. Det er dog vigtigt at gruppen består
af både nye og ”gamle” borgere, for både at sikre nye ideer, men også at
relevant netværk udnyttes.
 Knud kunne meddele at Frandsens Festorkester kan spille lørdag d. 21. august.
 Sidste nyt fra kommunen
 Knud har fået et debatoplæg vedr. den offentlige trafik. Da Anette Lauridsen
har været til off.møde i Lindeballe og også haft gang i en underskriftsindsamling
vil vi lige høre om hun vil være med til at læse debatoplægget igennem.
Irene
 Fællesareal i Langelund
 Bo Levinsen vil gerne komme og fortælle om planerne. Knud kontakter ham for
Knud
at få arrangeret et møde i løbet af foråret.
 Lokalrådets fremtidige struktur

 Ved at lave Lokalrådet mere formelt kan vi få tilskud fra kommunen, ligesom vi
bedre kan søge tilskud til forskellige projekter.
 Forslag til vedtægter blev gennemgået, og følgende blev kommenteret:
 I stedet for 2 personer skal vælges 3: Formand – kasserer – sekretær
 Irene kontakter Kommunen for at få aftalt hvordan stiftende generalforsamling Irene
skal arrangeres.
 Eventuelt
 Både Støtteforeningen, Borgerforeningen og Elkjærklubben kunne fortælle om
kommende arrangementer, og enkelte måtte flyttes for at undgå sammenfald.
Dette viser hvor vigtigt det er vi får en fælleskalender op at stå.

Er der kommentarer til referatet – forslag til en dagsorden hører jeg meget gerne fra Jer

HUSK næste møde er tirsdag d. 4. maj 2010

Landsbykonference i Vingsted lørdag 10. april – nærmere info følger,
men reserver allerede nu dagen

