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Mødet blev afholdt hos Klaus Hummelhoff Lunde, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne var fremmødt og 
formanden Klaus Hummelhoff bød velkommen. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

Vedr. Byggestop i Lunde: 
Birthe der er næstformand for Lunde forsamlingshus var med til mødet hvor det handlede om byggestop i 
Lunde. Det blev vedtaget at der skulle indkaldes til et borgermøde, hvor man vil invitere Jan Jessen og Franz 
Rohde fra kommunen, til at informere om eksisterende restriktioner og regler for Lunde, grundet der er en 
lufthavn. Der vil blive omdelt slejers/invitation til borgermødet. 
PS: Forsamlingshusets bestyrelse og Lokalrådets formand Klaus Hummelhoff holder et møde den 
10.september 2015 vedr. ovennævnte. 
 
Økonomi:  
Der er ca. 7.000,00 kr. i kassebeholdningen pr. 9. september 2015. 
 
Konstatering: 
Vejtræerne mellem Hjadstrup og Bladstrup er nu fældet i begge sider, ifølge kommunens beslutning. 
Politiets krav var at fælde træerne i den ene side og erstatte det med autoværn. 
Hjadstrup Lundes Lokalråd føler sig ikke rigtig hørt i denne sag, der også kun ønskede at fælde træerne i 
den ene side. 
 
Gadekæret i Hjadstrup:  
Der ligger nu en godkendelse fra kommunen vedr. træ oprensning m.m. af Hjadstrup Gadekær. 
 Line Hummelhoff vil tage kontakt til borgerne i området for hjælp til forskønnelse af området og til en 
samlet indsats/arbejdsdag. 
 
Kappendrup Torv: 
Kappendrup Torv / Connys plads - er blevet super flot, en stor tak til Conny for hendes store indsats. 
 Conny vil fortsat søge om penge gennem fonde til flere redskaber til pladsen. 
Sommerfesten der blev afholdt i august 2015 var med stor tilslutning og tilfredshed, så der er planer om en 
sommerfest igen i 2016 den 13. august. 
 Flagning efter flagregler vil Connys mand Leif stå for. 
Kommunen skal også have stor tak for deres positive indstilling og behjælpelighed ved opbygningen af 
Kappendrup Torv. 
 Aftalen er at kommunen slår det græs de kan med deres store græsslåmaskine og en beboer i Kappendrup 
– Svend – slår resten med en lille græsslåmaskine. Kommunen tømmer også affaldssækken. 
 
Sager til drøftelse: 
Møde den 14.september 2015 kl.16.00 på Kappendrup Torv vedr. Kappendrup, Brandsby og Lundes vejnet. 
Klaus Hummelhoff og Conny Pedersen samt en repræsentant fra Kommunen vil gennemgå ønsker fra 
Lokalrådet. 
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Opdatering: 
Vores foldere skal opdateres. 
Medlemslisten skal opdateres. 
Opfølgning på vores hjemmeside. 
 
Vedr. mobilnet: 
For at få et overblik over hvor vores netværk der ikke er optimalt, vil der blive sendt et spørgeskema ud til 
alle vores borgerne som de kan udfylde og returnere. 
 
Bus/skolekørsel:  
Der køres ikke optimalt med hensyn til skoleruterne samt ventetider. 
Der bør aftales et møde med kommunen for at forbedre dette. 
 
Næste møde: 
Onsdag den 25. november 2015 kl. 19.30 hos Conny Pedersen Kappendrup. 

 


