12. september 2016 kl. 1900
Lokalrådsmøde
Referat af Irene Holmbo Hansen
Fraværende: Ringive Sogns Jagtforening, Grønbjerg RC

1) Mini ung landsby lift
a. Olav Lange Hansen (eller en anden fra gruppen) kommer og fortæller om konceptet

for et projekt der handler om, som jeg forstår det, organiseret samkørsel. Tilbuddet
er sendt ud til jer via. Mail.
Marianne orienterede om projektet- Lokalrådet besluttede at afvente hvad Vejle
Kommune siger til projektet da det kræver ca. 18000 for at blive koblet på ”app” og en
workshop. Herunder manges deltagelse for at blive en succes.

2) Nyt fra lokalrådet
a. Mails
i.
ii.
iii.
iv.
v.
b.

Fokus på mobilitet i landdistrikterne
Deltagelse i et projekt
Tilbud i efteråret
Besøg af bosætningsguide
Fundraising

Stitrampegruppen

Arrangere ikke naturens dag i år.

c. Projektgruppen – Bålhytte
i. Orientering v. Rasmus Buhl
Rasmus og Preben orienterede. Der er besluttet i gruppen at shelters kommer med på
Kommunens og Naturstyrelsens hjemmesider over offentlig tilgængelige shelters.

d. Velkomstmappe
i. Rettelse af dagplejernes side.
ii. Hovedgaden 53
iii. Diagonalvejen 100
iv. Sølundvej 4
v. Hovedgaden 16
vi. Nogen nye husstande? Gammelbyvej 25, Stilbjergvej 27, en mere ???.
Betina retter mappen til, herefter skal husstandene besøges.

3) Støtteforening
a. Behandlet ansøgning fra spejderne via. mail: tildelt 10.000,-

4) Reklameskærme
a. Skal opdateres
b. Gratis reklame til Torben Schmidt pga. sponsorering af ting til kiosken.
i. Rasmus Buhl orienterer omkring dette.
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c. Gratis reklame i fire år til Dan Klausen pga. sponsorering til bålhytten.
i. Preben Klausen orienterer omkring dette.
d. Ejendomsmæglere?
Aftalt at der er mulighed for at der gives reklameplads på skærmene hvis der sponseres
arbejdskraft eller materialer som gavner Hallen.
P.t. er det Torben Schmidt 2 år, Dan Klausen 4 år, Hærvejens byggeservice 1 år, Den
alsidige murer 1 år, Nydal 1 år.
Fremadrettet er ”reglen” at 3000 kr. sponsorat i vare eller tjenester giver 1 års reklame på
skærmen.
Regninger til vores øvrige sponsorer sendes ud i oktober.
5)

Aktiv dage
Irene orienterede. Aktive dage udvalget har ikke evalueret endnu. Bagagerumsmarked var
ingen succes.

6)

Bordet rundt
Foreningerne fortalte om deres aktiviteter. GLIF vil opstarte deres lotteri igen og spurgte
om muligheden for at Støtteforeningen sponsere (12x300kr) i stedet for at GLIF opsøgte
sponsorere herunder Støtteforeningens sponsorere. P.T falder dette uden for
støtteforeningens vedtægter.

7) Fællesspisning d. 7. oktober kl. 18.00

a. BRAINSTORM
b. Hvordan skal konceptet være?
c. Skal det være en fredag?
d. Skal vi kigge lidt på hvordan ulvetimerne afholdes?
i. Som det plejer?
ii. Picnik?
iii. Fælles ta’ selv bord, medbring en ret til fællesbord?
iv. Grill?
v. Andre forslag?
vi. ???
e. Hvad gør vi med mad?
f. Hvad gør vi med pris?
g. Hvad gør vi med tilmeldinger?
h. ???
7. oktober bliver der afholdt fællesspisning. Menu aftales med Karina Thyregod
kursuscenter. Inden for en pris a 75- 100 kr. (Irene undersøger nærmere) Irene tager mod
betaling d. 7. okt.
Betina melder ud på FB, Glinfo, nyhedsmail samt plakat (Skolen, købmand,
opslagstavle,børnehave).
Borgerforeningen opsætter borde samt stole.
Elkjærklubben dækker borde. Porcelæn samt duge er stillet frem, Irene finder pynt.
Kirsten tager mod tilmeldinger. (Irene taler med hende).
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8) Evt.
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