
Hjadstrup – Lunde Lokalråd  

Mødereferat 18. januar 2017  

1. Mødet blev afholdt hos Conny Pedersen Kappendrup hvor Klaus Hummelhoff bød velkommen.  

Bestyrelsesmedlemmer der var fremmødt:  

Klaus Hummelhoff, Arne Erland, Bente Rasmussen, Kristian Lajgaard Pedersen, Conny Pedersen, 
Line Hummelhoff og Gurli Toft.  

Afbud fra Kurt Skov Andersen.  

2. Dagsordenen blev godkendt.  

3. Referatet fra mødet den 27. oktober 2016 blev godkendt.  

4. Økonomi:  

Den 18.januar 2017 er kassebeholdningen på kr. 6.841,69  

5. Meddelelser fra bestyrelsen:  

a: Gennemkørsel forbudt skiltene i Lunde har givet en del kritik, da der også var sat skilte op i 
krydset Lunde Bygade, Højelundsvej, Øster Lundevej, disse skilte vil blive fjernet, så der kun vil 
være skilte ved Slettensvej/Lundegyden og Mosegyden/Lunde Bygade.  

Der kommer yderligere undertekster på skiltene.  

Gennemkørsel forbudt for lastbiler (til Emmelev Mølle) gennem Brandsby, Emmelev og 
Emmelevgyden er vedtaget, nu mangler der bare at blive sat skilte op.  

Fældning af buske og evt. træer ved den lille branddam på Brandsbyvej er forelagt kommunen, og 
her forventes at ske noget inden for nærmeste fremtid.  

b: Vedr. redigering af hjemmeside, Kristian og Klaus redigerer indhold. Eigil og Inge Helgesen 
Kappendrup vil være behjælpelig med at udarbejdelse af foldere til nye borgere.  

c: Conny Pedersen har søgt og fået 3000,00 kr. fra Uffe, Karen og Otto Greves fond til et legehus til 
legepladsen på Torvet. Conny Pedersen har yderligere søgt Kommunen om penge til flere lokale 
initiativer, bl.a. 3 nye fitness redskaber.  

d: Der er forhandlinger i gang med Haugaard Company A/S i Kappendrup om en fælles hjertestarter 
der opsættes udendørs på fabrikken. Haugaard Company A/S vil sponsorere størstedelen og 
Hjadstrup Lunde Lokalråd et mindre beløb.  

 



6. Sager til drøftelse: 

a: Generalforsamling afholdes onsdag den 19.april 2017 kl. 19.00 på Horsebækskolen. Denne 
meddelelse skal udsendes ca. 6. marts 2017 dog senest 20. marts 2017. Der annonceres i Fyens 
stiftstidende, Lokalavisen og på Facebook.  

b: Lokalrådets fremtid : Line Hummelhoff ønsker ikke genvalg ved generalforsamlingen.  

7. Næste møde:  

Afholdes tirsdag den 14. 03. 2017 kl. 19.00 hos Arne Erlund Kappendrup.  

8 Eventuelt:  

a: Kommunen havde inviteret til debat om Bosætning og Stier i Nordfyns Kommune, her deltog 
Klaus Hummelhoff, Arne Erlund og Conny Pedersen. Klaus Hummelhoff orienterede om indholdet 
i debatten.  

b: Kommunens kulturkonsulent har reklameret for det fynske kunst- og kulturprojekt Mod.Strøm, 
der har til formål at skabe liv på oversete eller forladte steder. Der kan søges om penge til et - pop-
up projekt. Arne Erlund og Conny Pedersen vil undersøge mere om projektet. Se yderligere 
information på: http://www.kulturregionfyn.dk/modstroem.  

c: Der er nu ca. 126 medlemmer på Facebook.  

e: En enig bestyrelse vedtog at Hjadstrup Lunde Lokalråd, betaler 150,00 kr. pr. gang til kaffe m.m. 
til den der afholder bestyrelsesmødet.  

Referent.: Gurli Toft  

 


