
Referat bestyrelsesmøde Hjadstrup-Lunde Lokalråd søndag den 7. september 2014
Mødet blev afholdt ved gadekæret i Bladstrup.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Hvordan kommer vi videre efter generalforsamlingen?
3. Nyt om anmeldelse af huller på cykelstien fra Hjadstrup til Otterup.
4. Formandsposten: Formanden træder ud af bestyrelsen pga. jobsituation
5. Evt.

Udover bestyrelsen er følgende inviteret til bestyrelsesmøde:
- Søren Bang, suppleant
- Line Hummelhoff, suppleant
- Klaus Hummelhoff, der har udtrykt interesse for at deltage i arbejdet.

Tilstede:

Jesper Jensen, næstformand
Kristian Lajgaard Pedersen, kasserer
Arne Erlund 
Kurt Andersen
Brian Kristensen
Søren Bang, suppleant – midlertidig stedfortræder for Jimmi Madsen
Line Hummelhoff, suppleant
Klaus Hummelhoff, aktivt medlem af Lokalrådet
Kim Jørgensen, formand (referent) 

Ad. 1:
Referat godkendt. 
Der blev tilknyttet følgende kommentarer:

– Planloven: Der er nye tiltag i gang.
– Asfalt: Arne følger op på den forhåbentligt kommende nye asfalt.
– Foreningsliste er på vej. Foreningslisten på Nordfyns Kommunes hjemmeside kan ikke bruges, da 

den ikke er opdateret.

Ad. 2:
Vedtægtsændringerne behandles til næste ordinære generalforsamling i 2015. Ved indkaldelse til ordinær 
generalforsamling indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling, som skal foregå umiddelbart efter 
den ordinære generalforsamling. 

Ad. 3: 
Kim havde i det tidlige forår 2014 en samtale med Nordfyns Kommunes vejingeniør Bo Damkjær vedr. de 
mange huller og store ujævnheder på cykelstien mellem Hjadstrup og Otterup. Umiddelbart kendte 
kommunen ikke til, at der skulle være problemer. Problemer bliver indrapporteret af de traktorførere, der 
rydder sne på cykelstierne. 
Bo Damkjær henviste til at indrapportere huller via kommunens hjemmeside. Det er en stor hjælp, hvis 
billederne tages med GPS koordinater f.eks. med en smartphone. Så er det nemmere for vejfolkene at finde 
skaderne. Kim tog efterfølgende 22 billeder med GPS koordinater på ruten fra Hjadstrup til Otterup. 
Efterfølgende blev billederne sendt ind via kommunens hjemmeside. Det er dog kun muligt at sende 1 billede
pr. henvendelse, så det blev til 22 henvendelser - alle med følgende tekst: 
”Det meste af cykelstien fra krydset i Hjadstrup mod Otterup er særdeles ujævn og hullet. Det er værst på de
første ca. 70% af ruten. Da det kun er muligt at uploade 1 billede pr. henvendelse får I samme henvendelse 
22 gange med forskellige billeder. Billederne er taget med en GPS, og stederne kan derfor findes vha. 
koordinaterne på hvert billede. En anden løsning kunne dog være at tage en cykeltur ad ruten. Siden 
billederne blev taget er det blevet værre - især i Hjadstrup”
For ca. 3 uger siden rykkede Kim for status. Bo Damkjær kunne oplyse, at sagen endnu ikke var taget op, 
men at Kim ville få besked, når der skete noget.

Kim videresender det forhåbentligt kommende svar fra Nordfyns Kommune til bestyrelsen.
Vi er hver især opmærksomme og tager billeder, som sendes ind til kommunen løbende.
Vi sender en opfordring til Lokalrådets medlemmer via mail om at gøre det samme. Jesper er tovholder.
Brian tager det endvidere med til formand for Teknik og Miljø Frans Rohde.
Generel drøftelse af Nordfyns Kommunes procedurer og manglende vedligehold.



Ad. 4:
Jesper overtager formandsposten og skal sørge for at uddelegere.
Line indtræder i bestyrelsen.

Ad. 5:
– Busser: De kører ikke som bestilt. Af uvisse årsager kører flere afgange ikke efter planen. Enten 

udebliver bussen helt eller den gennemfører ikke hele sin rute. Brian tager det med til det politiske 
system. Eksempelvis er det heller ikke muligt at komme til aktiviteter i Bogense som f.eks. 
jordemoder. Unge uddannelsessøgende flytter fra kommunen, da der ikke er mulighed for at 
anvende offentlig transport til uddannelsesstederne i Odense.

– Lukning af børnehaven i Lunde og alle dagplejere i landsbyerne er igen den forkerte vej at gå i 
forhold til udvikling af Nordfyns Kommune.

– Internetforbindelserne er rundt omkring ikke anvendelige. Vi opfordrer på vores hjemmeside folk til at
skrive til Nordfyns Kommune via kommunens link. Endvidere kommer det med i skrivelsen omkring 
anmeldelse af huller i vejene.

Næste møde onsdag den 5. november kl. 19:30 på Horsebækskolen. Kim har nøgle og kode, som gives til 
Arne inden mødet.

Referent: Kim Jørgensen


