
Referat bestyrelsesmøde Hjadstrup-Lunde Lokalråd søndag den 4. maj 2014

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Planlægning af generalforsamling
3. Status på Planlov – læserbrev
4. Status på oprettelse af Facebookside
5. Status på registrering af gadekær
6. Status på idé til fælles database for lokalrådene
7. Ny asfalt?
8. Renovering af cykelsti Hjadstrup-Otterup?
9. Nyt fra kassereren
10. Nyt fra foreningslivet
11. Evt.

Tilstede:

Jesper Jensen 
Kristian Lajgaard Pedersen 
Arne Erlund 
Kim Jørgensen (ref.) 

Fraværende:

Brian Kristensen 
Jimmi Madsen 
Kurt Skov Andersen 

Ad. 1:
Referat godkendt

Ad. 2:
Generalforsamling afholdes den 26. juni kl. 19:30 på Horsebækskolen.
Kim indkalder via mail medlemmerne til generalforsamling den 21. maj 2014 iht. vedtægterne.
Vi afholder bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni kl. 19:45 på Horsebækskolen for at planlægge 
generalforsamling.
Til generalforsamlingen medbringer vi hver en kande kaffe. Kage overvejes.

Ad. 3:
Vi gennemlæste privat læserbrev fra Brian og drøftede sagen. Punktet tages op på et kommende 
bestyrelsesmøde, hvor Brian deltager.

Ad. 4:
Punktet udsættes til et bestyrelsesmøde, hvor Jimmi deltager.

Ad 5:
Kim registrerer vha. Grundkort Fyn og sender til Kjeld fra Landdistriktrådet.

Ad 6:
Punktet udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

Ad 7:
Der er svar fra Nordfyns Kommune ved Mogens Mandrup i mail af 2. maj 2014:

– Ny asfalt fra Hjadstrup til og med Kappendrup forventes i 2014
– Bederslev fra Kappendrup til og med Bederslev forventes om ca. 8 år.

Jesper lægger det på hjemmesiden.

Ad. 8:
Kim foretager en henvendelse til Miljø- og Teknik i Nordfyns Kommune.

Ad. 9:
Regnskabet revideres inden generalforsamling.



Ad. 10:
– Kappendrup forsamlingshus: Ejes af private og der er umiddelbart ikke offentlig adgang.
– Henvendelse fra Skeby til Arne sendes videre til bestyrelsen.
– Jesper forsøger at kontakte foreninger i vores område, så der kan lægges en lille beskrivelse af hver 

forening på vores hjemmeside.
– Hjadstrup Idrætsforening: Der er fra Nordfyns Kommunes side lagt op til, at der skal betales leje for 

anvendelse af gymnastiksale. For Hjadstrup Idrætsforening betyder det en årlig ekstraudgift på op til 
45.000,- kr. Nordfyns Kommune hævder, at der blot er tale om en omlægning af støtteordningerne. 
Dvs. at bevillingen til de frivillige foreninger er den samme som hidtil. Det må betyde, at der andre 
steder ydes en større støtte, som således tages fra Hjadstrup Idrætsforening og andre små 
foreninger i samme situation.

Ad. 11:
– Virksomheden Emmelev, har søgt om udvidelse, som medfører en ændring af lokalplanen, idet 

udvidelsen indebærer oplagring af dødelige stoffer (Hexan) på Emmelev.
– Visioncamp 31. maj: Brian og Kim deltager med kasketter fra såvel deres egne virksomheder som 

fra Lokalrådet.
– Generalforsamling Landdistriktrådet mandag den 2. juni kl. 19 på rådhuset i Søndersø (Tingstedet) 

Som udgangspunkt deltager Jesper. Kim og Kristian står standby.

Referent: Kim Jørgensen


