Lokalråd for Them-Salten

Referat
Dato: 14 maj Tid: 19.00
Sted: Mødelokale ovenpå Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them
Afbud: Til Formanden på 51 71 40 44 eller a.h.schollert@gmail.com
Punkt
1
2
3
4

Handling
Godkendelse
Godkendelse
Orientering/
Drøftelse
Drøftelse

Indhold
Godkendelse af dagsorden
Referat fra d. 04 apr
Rådhus i Them
Møde med
Grundejerforeninger i Them &
Salten + Knudlund

Notater
Godkendt
Godkendt
Mail. fra Jens Peter
Hegelund Jensen
Kl. 1930 ankom både
Them og Saltens
borgerforeningsrepræs
entanter. 2 fra Salten
og 3 fra Them. Der
blev diskuteret hvad vi
kunne bruge den
gamle
kommunebygning til.
Der var forslag om at
bruge det til
hjælpemiddelcentral,
Hospice,
Iværksætterhus og
Bed and breakfast.
Ønsker fra Salten
Borgerforening var at
få asfalteret omkring
Borgerhuset, legeplads
til både børn og
voksne, Petangbane,
multibaner. Lys på alle
stier i Salten, flere
chikaner på
Horsensvej.
Michael fra Them
Borgerforening, kom
med forslag om at lave
en skaterbane ved
Themhallen, således
vil afstanden være ens
om man kommer fra
Them eller Salten.
Axel vil undersøge om
vi evt kan få noget
plads stillet til

Ansvar
@xel
Alle
Margrethe
& @xel
Alle

5

Drøftelse

Hjemmeside.

6

Orientering

Oprensning af andedam i
Them og Omfartsvej i Salten.

7
8

Drøftelse
Drøftelse

Kulturhus
Intro-kursus om
sammenhængen mellem
kommunale planer.

9
Næste møde
10
Evt.
Kaffe/kage Søren

rådighed.
Der kom også forslag
om at søge om
økonomisk støtte til
kunststofbane på
Them hallernes
stadion
Der var også et stort
ønske om at få
bybusserne til at køre
herud. Evt. tage turen
igennem Gjessø til
Them og videre til
Salten. Det vil gøre
det mere attraktivt for
evt. nye tilflyttere.
Også forslag om
pengeautomat enten
ved brugsen eller ved
servicestationen
Det blev aftalt, at vi
indkalder Bent`erne til
næste møde- Aksel
Aksel har kontaktet
kommunen vedr.
oprensningen.
Aksel har ligeledes
svaret Rie vedr.
spørgsmål om
omfartsvej imellem
Them og Salten
Intet nyt
Ikke diskuteret.
Kommunen har
indkaldt lokalrådene
til møde d. 11. juni fra
kl. 17.00-18.30
04 jun

Jette &
Marc

@xel

Søren
Alle

Alle
Alle

