Øster Lindet Lokalråd.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020 .
Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Elise
Madsen (EM) Bente Witt (BW) Henning Jensen (HJ).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gennemgang af referatet fra d. 17. februar.
Konstituering og evaluering af generalforsamlingen 2020.
Skolebuskørsel.
Vejchikane på Terpvej.
Vedligehold af rundkørsel.
Orientering v/ formanden og andre.
Pakkebokse.
Eventuelt og næste mødedato.

Ad.1: Referatet fra d. 17. februar. Ingen kommentarer.
Ad.2: Konstituering:

Formand: Mikael Rindom
Næstform: Peter Bojsen
Kasserer: Erik Carstensen
Sekretær: Bente Witt
Helle Jeppesen blev valgt til lokalrådets kontaktperson til kommunen i landsbyordningen.
Lokalrådet er positiv stemt over for afholdelse af fælles generalforsamlinger for flere
foreninger, dog højst de samme tre som i år: Vandværket, Forsamlingshuset og Lokalrådet.
Ad.3: Skolebuskørsel. Ordningen fungerer ikke tilfredsstillende for elever fra Øster Lindet.
Ca. 45 børn venter op til en time på at komme hjem. Lokalrådet mener, det må handle om
lige vilkår og ordentlighed fra kommunens side. Derfor ønsker Lokalrådet et møde om emnet
inden sommerferien. Samtidig ønsker Lokalrådet aktindsigt vedrørende sagen og
bemyndigede GK til at søge denne. Ved samme møde med kommunen ønsker Lokalrådet
også en drøftelse om udvidelsen af Landsbyhuset med springgrave. MR sender ideoplægget
til lokalrådsmedlemmerne. Efterfølgende er aftalt et møde med kommunen d. 1. juli. I dette
møde deltager: MR, PB, GK og BW og kommunen deltager med både embedsfolk og
politikere. På mødet vil vi også bede kommunen tage kontakt til vejdirektoratet for at få
kantstenene omkring rundkørslen rettet op.
Ad.4 +5: Vejchikane på Terpvej. Kommunen ved Trafiksikkerhedskoordinator Anders
Petersen vil anlægge et bump på Terpvej. Lokalrådet indstiller, at der etableres et bump på
Terpvej. Ovenfor parkeringspladsen ved Forsamlingshuset. PB tager kontakt til kommunen.

Ad.6: Orientering ved formanden og andre. Repræsentant for valggruppe 6 i
Landdistriktsudvalget er Kim Nielsen, Skodborg valgt for de næste 2 år. Kalendermødet
holdes i år tirsdag d. 28. juli kl. 19.00 i Landsbyhuset.
Ad.7: Pakkebokse. Punktet udsættes til næste møde.
Ad.8: Eventuelt. Rejsegilde på vandværket d. 30. juni. Indvielse af Minigolfbanen d. 12.
september. Opfordring til at deltage i Gå-maraton er sendt til foreningerne og HJ lægger
orienteringen på hjemmesiden.
Nyt møde er ikke aftalt.
ref. BW.

