
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjadstrup Lunde Lokalråd 23. marts 2014 kl. 14 på Horsebækskolen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Trafiksanering, busser, cykelstier, vejvedligehold: Drøftelse med udvalgsformand René Lundegaard. 
3. Planlov 
4. Oprettelse af Facebookside 
5. Registrering af gadekær 
6. Nyt fra kassereren 
7. Nyt fra foreningslivet 
8. Evt. 

 
 
Tilstede: 
Kurt Skov Andersen 
Jesper Jensen 
Brian Kristensen 
Kristian Lajgaard Pedersen 
Jimmi Madsen 
Arne Erlund 
Kim Jørgensen (ref.) 
 
Fraværende: ingen 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra sidste møde godkendt. 
 
Ad. 2: Trafiksanering: Drøftelse med udvalgsformand René Lundegaard. 
Bladstrup: I den korte tid afmærkningen var aktiv mærkedes en positiv effekt. Den endelige udførelse af 
projektet bliver at hastighedsbegrænsningen på 60 km/t bibeholdes på Hjadstrupvej. På Bladstrupvej bliver 
indført hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Begrundelsen er, at Bladstrupvej er en af hovedfærdselsårene 
på tværs af kommunen, og derfor må der ikke lægges for store hindringer i vejen for trafikken. Den målte 
gennemsnitshastighed er 93 km/t, så der forventes en betydelig bedring af de lokale forhold. 
 
Lunde: Projektet er sat i bero. Blandt andet skal principper om ens opbygning og anvendelse af de samme 
materialer på vejene følges i hele kommunen. Indtil nu har der været anvendt forskellige materialer og måder 
at bygge på, afhængig af hvilken af de forhenværende kommuner vejen lå i. Desuden skal der arbejdes med 
en bedre trafikafviklingen i krydset Otterupvej/Mosegyden. Kan det gennemføres, vil det mindske 
trafikbelastningen på Lunde Bygade. 
 
Desuden blev busser, cykelstier og vejvedligeholdelse samt mangel på samme drøftet. Der er store 
udfordringer på disse områder. 
 
René Lundegaard foreslog, at Lokalrådet sætter gang i kampagner med ambulant trafiksikkerhed – f.eks. ”Vi 
bor her – sænk hastigheden” plakater eller lignende. 
 
René Lundegaard mindede i øvrigt om, muligheden for at melde problematiske forhold på kommunens 
hjemmeside på følgende adresse:  
http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Veje-og-trafik/Anmeldelser-til-Teknik-og-Miljoe 
 
Vi havde en god og konstruktiv dialog og ser frem til et positivt samarbejde med den politiske ledelse for 
Teknik og Miljø. 
 
Ad. 3: Planlov 
Der er kommet ændringer i Planloven: Kommunalbestyrelsen kan erklære områder som særligt trængende, 
hvilket betyder, at der kan lempes på restriktionerne for etablering af virksomheder mv. i landdistrikterne. Det 
er positivt. Hele Nordfyns Kommune kan betragtes som særligt trængende. Vi kan håbe på, at en lempelse 

http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Veje-og-trafik/Anmeldelser-til-Teknik-og-Miljoe


kan tiltrække unge iværksættere, små håndværkere mv. Vi blev enige om at skrive et fælles læserbrev som 
bestyrelse samt involvere pressen. 
 
Ad. 4: Oprettelse af Facebookside 
Jimmi opretter.  
 
Ad. 5: Registrering af gadekær  
Opgaven skal afklares. Jesper henvender sig på vore vegne til Landdistriktrådet for specifikation af opgaven, 
så vi kan tage stilling til omfang og ikke mindst hvilket ansvar, vi pådrager os. 
  
Ad. 6: Nyt fra kassereren 
Saldo kr. 2.190,-. 
Der er brugt penge til hjemmeside og gebyrer til banken. 
 
Ad. 7: Nyt fra foreningslivet 
- Bladstrup: ”Pulsen på Bladstrup”. Forening med pt. 12 medlemmer, som er aktiv med årlig byfest, årlig 
Påskefrokost, juletræ i gadekæret mm. 
- Kappendrup forsamlingshus? Jesper indsamler flere oplysninger. 
- Hjadstrup Idrætsforening: Badminton, Yoga og kajak. Foreningen bruger gymnastiksalen på 
Horsebækskolen og har et rigtig godt samarbejde med ledelsen af Heldagsskolen. Desværre forsøger 
enkelte kommunalt ansatte i Børn- og Ungeafdelingens ledelse stadig at fortrænge alle former for 
foreningsaktiviteter fra Horsebækskolen. 
- Super Heroes – en computerspilleklub, der afholder gamer-arrangementer en weekend hver måned på 
Horsebækskolen. 
- Foreninger i Lunde? Idrætsforening og/eller badminton forening i Lunde? Jimmi undersøger. 
- Kan det blive officielt, at Lokalrådet har til huse på Horsebækskolen? Arne tager initiativ til at kontakte 
formand Kurt Christensen. 
 
Ad. 8: Evt. 
- Drøftelse af fællesmødet mellem lokalrådene i Klinte. Idé til fælles database. Kristian laver et oplæg. 
- Telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. 
- Løbeseddel ud til alle beboere igen for at gøre opmærksom på os selv. 
- Fælles forårsfest eller lignende i fællesskab med foreningerne. 
- Åbent punkt på bestyrelsesmøde med ca. 15 min. hvor folk kan komme og drøfte en idé eller et projekt. 
- Idé til at holde bestyrelsesmøde ved gadekær i byerne og skilte med det. 
- Kage/ostemad på bestyrelsesmøderne går på skift. 
 
 
Næste møde: Søndag den 4. maj 2014 kl. 14 på Horsebækskolen hvis muligt. 
Kim tager kage med. 
 
 
Referent 
Kim Jørgensen, formand 


