Lokalråd for Them-Salten

Referat
Dato:
Dato 17.09.14 Tid:
Tid 19.00
Sted:
Sted Poppelvej 1, Salten
Til stede: Søren Olsen, Leif Thøgersen, Falle Laygardt, Jette Bie, Marc LaCour, Margrethe Schaarup
Afbud:
Afbud
Punkt
1

Handling
Godkendelse

2

Borgermøde

Indhold
Referat Møde
21.08.14+
tilføjelser
28.08.14
Annoncering

Notater
Godkendt

Ansvar
Alle

Opslag om Borgermødet:
Borgermødet synlige på de, på
sidste møde, udvalgte steder

Jette

Mødet er annonceret i Den lokale avis 17.09.14 Falle
Udarbejdelse af
dagsorden?

DAGSORDEN:

Alle

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Præsentation af lokalrådet
Siden sidst v/formanden
Fremlæggelse af regnskab
Oplæg fra byansvarlig Mette
Geertsen
6. Flytning af medborgerhus til det gl.
rådhus
7. Brainstorm, ideer fra borgerne
8. Evt.
Ordstyrer?
Ordstyrer
Jens Nyman har takket ja til opgaven

Hvem tager sig af
de enkelte
punkter?

Punkt 1: Søren peger på Jens Nyman som
dirigent
Søren spørger ud i salen om der er andre der
ønsker posten.
Hvis ikke, er Jens Nyman valgt til dirigent
Punkt 2:
Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig selv
kort
Punkt 3:
Siden sidst ved Søren Olsen
Søren udarbejder en skriftlig beretning ud fra

1

Falle

Søren

Alle

Søren

de punkter som Jette har opstillet, med tydelig
angivelse af, hvert enkelt punkt, så tilhørerne
kan danne sig en mening om de enkelte
områder vi har arbejdet med i bestyrelsen.

Søren

Materialet rundsendes til os alle på mail, og vi
kan kommentere til tirsdag eftermiddag.
Punkt 4:
Falle fremlægger resultatet af 2013 regnskabet
og fremlægger budget for 2014
Punkt 5:
Oplæg fra By ansvarlig Mette Geertsen om
planerne for området, hvad der er hendes
opgave, og hvad beskæftiger hun sig med pt
som omhandler vort område
Søren tager kontakt til Mette og fremlægger
vore ønsker til indlægget på Borgermødet
Punkt 6:
Flytning af medborgerhus til Det gamle rådhus
på torvet
Jette udarbejder et oplæg om Det gamle rådhus
og mødet med Sten Vindum.
Kommentarer til Jette senest tirsdag
eftermiddag
Jette fremlægger mødets indhold og resultat på
Borgermødet
Søren undersøger størrelsen på den nuværende
koncertsal i Medborgerhuset
Punkt 7:
Brain Storm…. Borger ideer til hvilken vej
udviklingen af vort område skal gå.
Fange emnerne på en Flip Over
Falle Undersøger muligheden for at låne en Flip
Over fra Svømmehallen

Falle

Søren

Jette

Falle

EVT:
Afslutningsvis

Traktement

Afslutningsvis
Søren takker de fremmødte for deltagelse og
for God ro og orden
Takker ligeledes Ordstyreren.
Traktement
Bodil Thøgersen og Anja LaCour vil bage kage
Jette køber kaffe og the
Vi mødes alle kl.: 18:00 til opstilling af borde og
kaffebrygning

Søren

Bodil,
Anja og
Jette
Alle

3
4

Møde om
Them
Rådhus
Mødet om
Rustrupvej

5

Hjemme
siden

6

Lukning af
børnehave i
Them
Møde med
Enhedslisten

7

2+1 vej

Opfølgning på
diverse beskrevet i
sidste referat

Hvad??

Udsættes til kommende møde, hvor vi har
resultatet af Borgermøde stemningen

Jette
Alle

Intet nyt. Der er pt gang i en spørgerskema
undersøgelse.
Når resultatet foreligger indkaldes der til møde.
Dette menes foregå i november måned 2014
Der er nu sket en opdatering af hjemmesiden
så alt materiale er synligt.
Ligeledes er navne m. m. korrigerede.
Vi er enige om, at Bent Jul og Bent Karkov
fortsat er vore medarbejdere på området.
Marc har lavet gode aftaler med dem, således
at referater nu bliver synlige umiddelbart efter
udgivelsen.
Marc beder 2X Bent om at lægge vore
vedtægter m.m. på hjemmesiden
Vi skal have opdateret hjemmesiden med
aktuelle billeder, først anvender vi billederne fra
folderen. Derefter skal vi have taget nye
billeder… Margrethe har stadigvæk en plan.
Der er taget beslutning om, at Frisholm
børnehave lukkes pr. 1. januar 2015

Alle

Ingen opsigtsvækkende nye ideer til hvor man
kan undgå besparelser

Søren

8

Møde i
Den 19.august 14
Medborger
huset i Them

Vi afventer resultatet på kommende møde
Søren deltager
Kommende om - og udbygning 2016
Bestyrelsen for Medborgerhuset har inviteret til
ide og inspirationsaften.
Hvad skal bevares og hvilke nye muligheder ses
der?

9

2012-2020
Them Salten
–
Fremtidens
lokalsamfund
Ny
mødedato

Gennemgang af
materialet vedr. de
ændringer som er
sket

Udsættes til kommende møde

Den 9. oktober
2014
Kl.: 19:00

Mødet afholdes i Bibliotekets lokaler.

10

Et punkt bliver: Økonomi
Vi skal anvende de penge vi får til Lokalrådets
arbejde.
Det er urimeligt at den enkelte står med
udgifterne til kaffe og kage på møderne.
Der skal fastlægges et rimeligt beløb til
traktementet, pr. gang.
Ref. Margrethe Schaarup, 21. september 2014

Marc

Søren

