Referat fra Konstitueringsmøde for lokalrådet i Ulstrup søndag den 5/317 kl. 16.15
Fremmødte: Anne-Mette Kirkegaard Poulsen, Ole Mogens Pihl, Tommy Nyegaard, Klaus W Kristensen Carsten Juul
Kristensen og Malene Kragh Sand.
Afbud fra: Thorbjørn Lager

Velkommen
Forslag til dagsorden
Der indkom ikke ændringer til dagsordenen

Konstituering






Ole Mogens Pihl blev vagt som Formand
Tommy Nyegaard blev valgt som Næstformand
Anne Mette Kirkegaard Poulsen blev valgt som Sekretær
Klaus W. Kristensen blev valgt som Kassere
Malene Kragh Sand, Carsten Juul Kristensen og Thorbjørn Lager er medlemmer

Indhentning af mail og tlf. nummer på 1 suppleant Steen Andersen samt 2.
suppleant Mads Christensen
Der blev aftalt at Malene Kragh Sand skriver til Søren Dalby ift mail og tlf nr på Mads Christensen
og Steen Andersen. Når de haves lave der en adresseliste til alle medlemmerne så vi alle kender de
kontaktpersoner som Lokalrådet har kontakt med.

Arbejdsgrupper









Trækstien/broen/ Dannebrogspladsen ( Anne Mette, Thorbjørn og Carsten)
Julebelysning (Tommy undersøger hvor vi kan opbevare det. Senere afklaring om der skal
optimeres noget)
Markedsføring (Anne Mette og Thorbjørn)
Kulturby 2017 med event den 16-24/ 6-17 (Klaus er tovholder lidt endnu men han ønsker
der er en der tager over)
Fondrasing/ LAG ansøgningsfrist 28 april. (Ole og Tommy)
Miniskærme (Klaus og Tommy)
Hjemmesiden og facebook (Klaus og Tommy)
Samarbejde med UIF (Klaus og Tommy)

Planlægning af frivilligdag den 25/3-17
Der aftales at Malene laver et opslag og melder ind ift. deltagelsen. Malene undersøger forplejning
samt havehandsker og affaldsække. Der er endnu ikke afklaret hvem der kan levere marksten.

Planlægning af de kommende møder


Hvor skal vi mødes fremadrettet
Der er aftalt følgende mødedatoer:
Mandag den 10/4-17 kl 19:30 i Hallen. Carsten adspørger om vi kan være der.
Mandag den 9/5-17 kl 19:30
Mandag den 12/6-17 kl 19:30



Hvilken mødeaktivitet
Der er aftalt at vi forsøger på vores møder at komme rundt til de virksomheder eller
erhversdrivende som støtter Lokalrådet. Der planlægges den 10/4-17 efter formanden har
fået et overblik over hvilke sponsere vi har hvor vi skal afholde vores møde i maj.

