
Referat bestyrelsesmøde Hjadstrup-Lunde Lokalråd 

søndag den 14. januar 2015 - Mødet blev afholdt hos Arne 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2.  Opfølgning på ”folder” 

3.  Foreninger ( Jesper ) 

4.  Fynbus / Telekørsel ( Jesper ) 

5.  Fordelingspolitikken ( Jesper ) 

6.  ”Bump i Lunde” ( Kurt ) 

7.  Generalforsamling 2015 / Vedtægtsændringer / Genvalg ? 

8.  Evt.   

 

Deltagere: 

Jesper Jensen, formand / referent 

Kristian Lajgaard Pedersen, kasserer  

Arne Erlund  

Line Hummelhoff 

Klaus Hummelhoff, aktivt medlem af Lokalrådet  

 

Ad. 1:  

Referat godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. 2:  

Vi har fået lavet en meget fin folder. Der er pt. kommet 12 nye medlemmer så vi er 
vokset fra 43 til 55. Vi skal have fat i dem der ikke har opgivet mailadresse på anden 
måde. Der mangler kun få stykker at blive omdelt. Arne tager resten af Horsebækvej + 
Hjadstrup. Klaus tager resten. 



 

   

���Ad. 3:  

Vi har stadig kun info fra kommunens hjemmeside. Vi forsøger at få så mange 
foreninger med som overhovedet muligt. Klaus tager kontakt med skytteforeningen og 
Kristian sender info på forskellige spejdergrupper. Det er vedtaget at vi vil informere 
om alle de foreninger der er interessant for lokalområdet uanset deres geografiske 
placering.  

 

Ad. 4:  

Jesper har modtaget info fra Fynbus og lagt det ind på hjemmesiden. Der er nu link til 
køreplan for de enkelte stoppesteder samt køreplan for hele kommunen. Mht. 
telekørsel så er der også lagt ny beskrivelse / vejledning ud på siden.  

Ad. 5: 

Vi forsøger at kontakte kommunen nht. lån / leje af kommunens lokaler.  

  

Ad. 6:  

Da Kurt ikke havde mulighed for deltagelse har han informeret om følgende pr. mail. 
Der har været afholdt et møde med folk fra kommunen og lokale beboere. Det forslag 
til ændring som kom ud af dette er sendt pr. mail til Jane Willander ved kommunen 
som sidder med trafik sanering.  

 

Ad. 7:  

Som det ser ud lige nu vil den kommende generalforsamling blive 16/4-2015. Den vil 
blive varslet 4-6 uger før efter gældende vedtægter. Der vil skulle laves vedtægts-
ændringer og på baggrund af dette indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 
det samme. Denne afholdes lige efter den almindelig generalforsamling. Der vil også 
skulle vælges 4 medlemmer til bestyrelsen samt min. 1 suppleant. 

Ad. 8:  

Vi skal have lavet en liste / link til placeringerne af hjertestartere i lokalområdet. der 
findes bla. en app fra Trykfonden som man kan downloade gratis. 

Arne finder ud af om vi fremover stadig kan bruge Horsebækskolen til møder / 
generalforsamling.   

���Næste møde er planlagt til 18/2-2015 kl. 19:00. Hvis det ikke er muligt at bruge 
Horsebækskolen vil det blive hos Klaus i Lunde.	  


