Mandag d. 7. februar kl. 19.00 i Elkjær Hal-/Multihus – mødelokale 1
Deltagere:
Elkjær Hal-&Multihus
GLIF
Elkjær Skolebestyrelsen
Ringive Sogns Jagtforening
GLOOB
Menighedsrådet
Elkjær klubben
Grønbjerg-Langelund Vandværk
Støtteforening
Erhverv
Grønbjerg RC
Lokalråd

Annie Sørensen
Sussi Lang
Britta Topbjerg
Michael Æbelø (afbud)
Knud Sand
Thyra Vindbjerg
Grethe Pedersen
Preben Klausen
Niels Chr. Jensen (frav)
Viggo Nørtoft (frav)
Erling Jensen (frav)
Irene Hundebøl
Irene Hansen (afbud)

Ansvar

 Sidste nyt
 Vi havde besøg af Vejle Kommune i dec hvor de gennemgik
transportundersøgelsen. Der var mødt ca 6-8 personer op for at høre om dette
og det gav en god debat om hvilke busmuligheder de unge i området har når de
skal søge uddannelsessteder, samt også hvad vi kan tilbyde Elkjær skolens
elever. Vejle Kommune arbejder nu selv videre med de informationer de har
fået indsamlet.



Uddannelsesagenterne er i fuld gang
Der er indkaldt til møde med lodsejerne og kommunen vedr. det nye stisystem
og grønne område i Langelund.

 Generalforsamling
 Der indkaldes til generalforsamling i Grønbjerg-Langelund Lokalråd mandag d.
9. maj kl. 19.00
Vores punkt til dagsorden er ændring af vedtægter iforb. med valg til
bestyrelsen (se vedhæftede)
 Sommerfest
 Der har nu været søgt efter frivillige kræfter til dette arrangement i alle
foreninger og på vores hjemmeside, og kun 3 har ”frivilligt” meldt sig. Da det er
for lidt til en så stor opgave har vi besluttet at der i 2011 ikke afholdes
sommerfest, og så må vi se på de reaktioner der kommer. Der vil dog blive
afholdt revy, men dette kører udviklingsagenterne.
 Bordet rundet
 GLOOB – Knud
 Skuffende fremmøde til juletræsfesten. Der arbejdes i stedet med en
juletræstændingsfest lørdag før 1. søndag i advendt.
 Fiskekonkurrence i foråret – endnu ikke fastlagt
 Rengøring af naturen i april
 Damefrokost – er er ingen arrangører til næste år, evt laver vi herrefrokost
hvert 2. år.
 Elkjærklubben - Grethe
 Stor tilslutning til alle arrangementer – ca 20-25 hver gang
 Kommende arrangementer er besøg i LEGO Ide-Huset, Minibyen i Varde,

























Brunkulslejren
Vi har fået 5000 kr som støtte til vore arrangementer af kommunen
Grønbjerg-Langelund Vandværk – Preben
Tilladelse til ny boring er kommet i hus
GLIF – Sussi
Der afholdes i øjeblikket generalforsamlinger i alle underudvalg.
Der er generalforsamling i hovedbestyrelsen 22. feb – vi mangler stadig en
formandskandidat.
Alle aktiviteter kører på fuld drøn
Elkjær Hal-/Multihus – Annie
Der afholdes generalforsamling 23. februar – vi skal have 2 nye i bestyrelsen
Der er loppemarked 19. februar
Støtteforening – Thyra
Der har ikke været afholdt møder siden sidste Lokalrådsmøde
Der skal være generalforsamling ultimo april
Menighedsrådet – Thyra
Der afholdes i øjeblikket medarbejdersamtaler
Det har været en dyr vinter for samtlige kirker i menighedsrådet, ang. Strøm og
varme.
Der afholdes foredrag med Heinrich Pedersen som fortæller om at være
udstationeret præst
Sammen med Provstiet er man medarrangør af 2 arrangementer som afholdes i
Billund Centret med hhv Sigurd Barrett og Thyra Frank.
Elkjær skolen – Britta Topbjerg
Der skal startes op med en ”ny skole” pr 1. aug, og det indebærer i øjeblikket
en hel del mødeaktivitet for både bestyrelse og personale
Der var i januar besøg af politikere, hvilket var en god mulighed for at få givet
sine bekymringer til kende.
Der har været afholdt stort forældreinformationsmøde omkring skolens
situation
Der er behov for støtte/opbakning fra hele forældrekredsen

 Eventuelt
 Fællesspisning 25. februar
Borgerforening sørger for bordopstilling
Elkjærklubben dækker bordene
Irene Hansen opkræver entre
Knud Sand byder velkommen
Irene Hundebøl laver bordplanen
Annie sætter en seddel op ved Spar købmanden i Filskov ang. dette
arrangement.

HUSK næste møde er Tirsdag d. 3. maj 2011

