
 Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Lokalrådet 

Tid: Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.30. 

Sted: Hos Kristian Lajgaard Pedersen Marbækvej 18 

 

Bestyrelsen:  

Klaus Hummelhoff, Arne Erlund, Kristian Lajgaard Pedersen, Kurt Skov Andersen, Conny 

Pedersen, Brian Kristensen. 

 

Tilforordnede: 

Suppleanter: Gurli Toft, Line Hummelhoff. 

 

Afbud: Brian, Gurli, Line. 

 

Referat 
 

Dagsorden: 

 

1 Velkomst.  

                            Kristian bød velkommen til de fremmødte 

 

2 Godkendelse af dagsorden. 

                            Ok. 

 

3 Godkendelse af referat. 

                           Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet. 

 

4 Økonomi. 

                          Intet. 

5 Konstituering. 

                          Formand.            Klaus Hummelhoff 

                          Næstformand.    Arne Erlund 

                          Kasserer.            Kristian Lajgaard Pedersen 

                          Sekretær.  

 

6 Meddelelser fra bestyrelsen. 

             Der er indkaldt til repræsentantskabs møde i Landdistriksrådet Nordfyn d. 20. maj. 

             Klaus og Arne deltager.                   

                         Klaus stiller op til en suppleant post i Landdistriksrådet 

 

                         Line og Klaus deltager i et Orienterings og Dialogmøde vedr. Kvalitets 

                         og Designmanual for Nordfyns Kommune d. 21. maj. 

 

             Conny har ansøgt om og har få 2. bord og bænk sæt, de er opsat på det 

             grønne område, ved den gamle station i Kappendrup. 

             Conny har også ansøgt om nogle legeredskaber, Conny afventer svar fra kommunen. 

             Det skal undersøges politik vedr. forsikring af legepladsen. 

             Der blev foreslået en indbydelse til indvilgelse af området. 

             Flere lokale har sponseret effekter til pladsen.   



             

          Arne undersøger om mulig oprydning på tom grund på Emmelevvej. 

 

          Line opretter en Facebook gruppe for lokalrådet.  

   

           Lokalrådet har fået en henvendelse vedr. tilflyttere, vi omdeler vores folder til de  

                      Nye medborgere. På sigt er det planen, at lave en velkomst pjece.  

             

7 Sager til drøftelse: 

                      Forskønnelse af gadekær i Hjadstrup. Landdistriksrådet har sendt forslag til evt. 

                      oprensning af kæret. Vi skal udarbejde en ansøgning, som Landdistriksrådet skal  

           stilling til om de vil støtte. 

                      Klaus tager kontakt til lodsejeren om projektet. 

 

                     Gurli Toft har anket over den meget tunge trafik, på de små veje omkring  

                     Emmelev oliemølle. Der har ikke været megen respons fra kommunen, derfor 

                     tager vi det op Landdistriksrådet som forhåbentlig kan presse på for en løsning.  

 

                    Der blev nævnt en løsning med indkørsel forbudt skilte for lastbiler. 

          

8 Næste møde.   10. juni Kl. 19.30  hos Conny Pedersen Kappendrup 21 

 

9 Eventuelt.   

 

        Klaus Hummelhoff  


