
Ulstrup Lokalråd 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19:00 
Sted: Skovbakkevej 12,  8860  Ulstrup 
 
Tilstede: Anne-Mette, Tommy, Thomas, Carsten J,  
Afbud: Søren, Thorbjørn, Carsten N, Brian – Uden afbud:  Ole 
 
Dagsorden 
  

1. Valg af ordstyrer. 
2. Godkendelse af referat for tidligere møde. 
3. Godkendelse af dagsorden.  
4. Korte meddelelser siden sidst:  

a) Formand/næstformand 
    Indkommen post  
b) Kasserer – status på vores økonomiske situation 
c) Sekretær 
c) Drift og økonomi/fundraising.  
     Status og nye tiltag 
d) Branding.  
     Status (hjemmeside, kalender m.v.) 
e)  Initiativer for børn og unge/etablering af Natteravne.  
      Status  
f) Projektgruppen.     
     Samarbejde med kommunen 
     Projekt forbindelsessti med DN og Hagenstrupparkens Grundejerforening 
     Indvielse 
     Arbejdslørdag/weekend – fastsættelse af dato og fordeling af opgaver 

5. Dato for næste møde. 
6. Eventuelt 

 
Ad. Pkt. 1 - Valg af ordstyrer. 
Godkendt 
Ad. Pkt. 2 - Godkendelse af referat for tidligere møde. 
Godkendt 
Ad. Pkt. 3 - Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 
 
Ad. Pkt. 4 - Korte meddelelser siden sidst:  

a) Formand/næstformand - Indkommen post meddelelser m.v. 
Henvendelse fra Langaa i Udvikling – Tilbyder et uforpligtende møde  
Vi blev enige om, at repræsentanter fra Ulstrup Lokalråd gerne vil møde jer i Langaa til September -  
AMK kontakter formanden og afventer forslag til dato. 
Livestreaming Tilbud fra  AU videresendt fra Søren Dalby 
 – Vi sender linket videre til Tommy (Formand for Ulstrup Hallerne) som så kan tage stilling - AMK 
Post fra Landsbyrådet 
- Vi er som hovedby ikke en del af Landsbyråde og vi får ikke del i de midler, der tilgård Landsbyrådet. Men, 
vi er kommet på maillisten – og kan deltage i alle arrangementer( Åben selv mailboks for at se om der er 
noget af interesse) 
Dannebrogpladsen – Ny sag Cirkuspladsen opfyldes + status   
Vi ønsker ikke at der fyldes jord tæt til åen – maks 15-20 m. fra brinken, så der tages højde for placering af 
et kommende åbad. Jorden øskes påfyldt med naturligt fald mod åen. – AMK Skriver 
Sagens dokument er vedlag. 
Anlægsbevilling til Toilethus, undersøgelse vedr. åbad og forbedringer ved shelterpladsen  m.v. er godkendt 
i byrådet  – se byrådets referat her! 
 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=87651&itemId=87704


Borgerhus / flytning fra Pavillioner 
Gennemgang af forløbet i kommunen.  De grupper der bruger Pavillonerne nu og spejderene har været 
hørt, og parterne var indforstået med at flytte til Solsortevej. Lokalrådet har oplyst til kommunen at vi også 
har lokalebehov – specielt til Natteravnene.  Fra politisk hold er der  kommet nyt forslag, som skal belyses 
og så skal sagen behandles på TMU og på byrådsmødet den 28. august – mere her! 
Kommunen har inviteret til opfølgende møde om sundhedscenter Onsdag den 29 august, fra 16.00-17.30 

 – AMK deltager og gerne en mere – byd ind! – ikke specielle emner. 

b) Kasserer – status på vores økonomiske situation,  
Fin ? Undersøge om hjertestarterens økonomi.  
Salg af Ulstrup snaps – kr. 800,- tak til Carsten Juul 
Banner og brochurer deles ud når vi kan.  
c) Sekretær 
Fraværende 

c) Drift og økonomi/fundraising. - Status og nye tiltag 
Udsættes - Carsten N er tovholder 

d) Branding. - Status (hjemmeside, kalender m.v.)  
AMK passer fortsat hjemmesiden http://ulstrup-by.dk/  og Ulstrup Lokalråd, den offentlige gruppe  - Cristina 
passer Ulstrup ved Gudenåen. 
Evt ny folder til uddeling ved aktiviteter med mange deltagere (Ulstrups fordele som bosætningsby)Thomas 
tager det med, når markedsføringsgruppen mødet. M65 folder til kassette på Danebrogpladsen og andre steder. 
Stier i lokalområdet. På Oplev Gudenå – siden omdøbes måske sener til Oplev Favrskov. Gerne som folder på 
Dannebrogpladsen også  folder over Gudenåen. – Forslag til Carsten Monsrud Favrskov Kommune. 
Undersøgelse om holder til bannere fra Kulturby 2017 kan stilles til rådighed– AMK kontakter Vej og Park - Vi 
skal gøre mere for at få aktivitet på kalenderen og SoMe – Branding-gruppen tager det med, når de tager 
kontakt rundt i byen.  

e)  Initiativer for børn og unge/etablering af Natteravne - Status  
Vi er tilmeldt Natteravnene gennem Lokalrådet. Brian har trukket sig som formand af Natteravnene af 
personlige årsager. Tommy er i gang med at opbygge en ny bestyrelse, Flemming Hess har indviliget i at gå ind i 
bestyrelsen. Vi går i gang efter sommerferien. SSP samarbejdet er positiv over for Natteravnene. Hallen stiller i 
første omgang lokale til rådighed. Hvis der kommer et borgerhus flytter Natteravnene derhen senere. 3 grupper 
kan aktiveres. – Godt arbejde. 

f) Projektgruppen.  
- Samarbejde med kommunen 
Gennemgang af mailkorrespondance med Heidi om de forskellige uafklarede emner på Dannebrogpladsen 
(vedlagt) – CJ har aftalt med Brugsen som ved underskrift vil stå for udlevering af nøgle til kranen, evt. salg af 
brænde 
Undersøgelse vedr. Åbad. – Hvis projekt åbad går i vasken, vil lokalrådet måske arbejde for en alternativ løsning 
som den  kombinerede anløbbro/badeplads på kanopladsen i Bjerringbro.  
Projekt forbindelsessti med DN og Hagenstrupparkens Grundejerforening 
Lille indvielse Fredag den 17. august – 18:00 pølse, øl, vand – gå en tur på trækstien og besøg projektgruppen  – 
AMK/CJ arrangerer. VIBE inddrages måske  
Arbejdslørdag/weekend –  dato og fordeling af opgaver – 4. august Carsten J er tovholder.  

5. Dato for næste møde. 20.08.18 19.30 
 
6. Eventuelt 
Intet 
 
 
29.06.2018/amk 

http://ulstrup-by.dk/
https://www.facebook.com/groups/512253842292329/
https://www.facebook.com/Ulstrupvedgudenaaen/
https://oplevgudenaa.dk/

