
 

REFERAT 
Ulstrup Lokalråds møde 9. maj  2017 I Ulstruphallen 
 
Tilstede:  Ole Mogens Pihl (OMP), Tommy Nyengaard (TN),  

Anne-Mette Kirkegaard (AMK),  Marlene Kragh Sand (MS), Thorbjørn Lager (TL) 
Som gæst: Mette Risager LAG Randers/Favrskov 

Fraværende: Klaus W Kristensen (KWK), Carsten Juul (CJ), 
 

 
Dagsordenen 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Godkendelse af dagsordenen. 
4. Evt.korte meddelelser siden sidst ,alle.(som ikke hører under næste punkt). 
5. Sager til behandling/info 
 a.1 Trækstien 
 a.2  Broen 
 a.3  Dannebrogspladsen 
b .Julebelysning 
c. Markedsføring 
d. Kulturby 2017 
e. Fundraising/LAG ansøgning 
f. Miniskærme 
g. Hjemmeside og facebook 
h.  Samarbejde med UIF 
i.  kulturby 2017 stander. Skal vi forhører os om vi må beholde den efter kulturby? 
j.  Opkrævning af kontingent  Ulstrup lokalråd – kontingentstørrelse - virksomheder/private,  
     Hvad får man for kontingentet? 
 
Mette Risager fra LAG er inviteret med til mødet fra 19:30 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 Ole – Fremover vil OMP som formand vær  ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt uden bemærkninger 
 
3. Godkendelse af dagsordenen. 
 Tilføjet nyt punkt i og j 
 
4. Evt. korte meddelelser siden sidst ,alle.(som ikke hører under næste punkt). 

Fuldmagt i bank til KWK.  
KWK betaler regninger og tegner som sådan vores økonomi.  
 

5. Sager til behandling/info 
A.1 Trækstien 
 Afventer flere midler til finish af etape to på trækstien. 
 Forbindelsesstien fra Hagenstrupparken er måske i fremgang. 
 Afventer ang.  evt. indvielse. 
  
a.2  Broen 
 Intet nyt – afventer resultat af omvendt licitation. 
  



 
a.3  Dannebrogspladsen 
 1. arbejdsdag er afviklet, 11 personer. 
 Alle shelterne er malet 2. gang, brænde båret op.  
 Carsten er tovholder for arbejdsdag 20.5  
 Evt. gives lævingen ved toiletbygning algefjerner og males. 
 Kommunen vender tilbage med de  ting, vi har forespurgt: 

1. En håndøkse monteret med metalskaft, forsynet med kraftig metalkæde  

og boltet til en forsvarlig huggeblok 

Det er nødvendigt at brændet ikke er i for lange stykker, som nu.  

Der har været et tilfælde hvor unge har haft så stort et bål og brændt så meget brænde  

at byens borgere var bange for, at det hele ville gå op i røg – derfor denne forespørgsel. 

2. Produktion af grillrist til det store bålsted.  

Vi får tilbud hjem fra produktionsskolen på den optimale løsning,  

men, som nævnt mangler vi finansiering. 

3. Kranen bør forsynes med elektronisk lås, som det findes andre steder, hvor de handicappede brugere 

kan ringe til et nummer (kommunen har en afdeling med døgnbemanding) og får oplyst koden til lå-

sen. På den måde sikres det kranen kun bruges efter sit formål, og ikke som nu til farlig leg. Er ved at 

blive undersøgt. Flydebroen kommer ikke tilbage, der kommer muligvis en anden løsning, så kanoroere 

kan komme i land 😊 

4. Da shelterne nu kan bookes via – UD I NATUREN – skal der opsættes skilte, som fortæller om de regler 

der gælder for anvendelsen af shelterne, betaling, booking m.v. (se eksempler på Naturstyrelsens 

hjemmeside). – Det sørger kommunen vel for? Heidi oplyser at det der kommer ind for overnatning 

skal bruges til vedligehold, hun regner med kommunen finder en løsning. Skiltning kommer. Lige nu 

booker f. Eks.  hele skoleklasser via hjemmesiden, og de kommer pt ikke til at betale, men har selvfølge-

lig ret til at bruge shelterne. 

5. Da vejen ind til shelterne er så bred og solid som den er, bruges den til bilkørsel og biler parkeres inde 

ved shelterne. Det er ikke hensigtsmæssigt, og vores forslag er, at der etableres chikaner/bomme, der 

umuliggør at biler kan køre ind på pladsen. Men, som ikke forhindrer at en handicappet kan komme 

forbi i sin kørestol. 

Kommer 

6. Toiletforholdene er ikke helt i top. Det virker som om toilettet rengøres meget sporadisk. Ved du, hvor 

ofte toilettet det er planlagt at toilettet skal/bliver rengjort?   

Ulstrup lokalråd mener at det bør rengøres minimum en gang pr. uge. I sommerperioden gerne 2-3 

gange pr. uge.  Er sendt videre i systemet. 
Kontaktperson ved manglende rengøring af toiletbygning og opfyldning af do.: 
Doris Mogensen, Controller assistent, Ejendomscentret, Mobil: 51715466 

 
b. Julebelysning 
 Intet nyt 
  
c. Markedsføring 
 Afventer møde med Charlotte (se punkt e) 
  
d. Kulturby 2017 
 Kun Marie Frank på Sckt. Hans Aften.  
 UIF holder byfest weekenden før.  
  
e. Fundraising/LAG ansøgning  

(lokal aktions gruppe) – landdistriktskommuner 
Bestyrelse 8 valgte + 5 udpegede – 2 fra hver kommune + 1 regionalt udpegende.  
Direkte erhvervstilskud muligt og foreningsprojekter. 
udviklingsstrategi – indsatsområder:  
Kombineres evt. med Landdistriktspuljen (ministeriet) 

 LAG er med i trækstien etape 2 



 
 Der har været tale om et projekt om markedsføring af Ulstrup. 
 Afklares om der er basis for en Landdistrikt-puljen ansøgning  - min. 100.000 (generelt 50/50) 

efterfølgende evt. LAG ansøgning (procesprojekter) – se fundraisersiden. 
 Aktion:  TN tager kontakt til Charlotte Søbye for afklaring af evt markedsføringsprojekt. 
 Tages op på næste møde – Som gerne må flyttes til tirsdag  13. juni 
 
f. Miniskærme 
 Intet nyt – afventer KVK 
  
g. Hjemmeside og facebook 
 Tommy har fået log-in mv. Der arbejdes videre (Tommy og Anne-Mette mødes og prøver at lave forslag) 
 Tommy tager fat på Thomas ang. Facebooksiden UlstrupBy – den bør være vores eller i al fald bør vi  
 have adm. Rettigheder. 
  
h.  Samarbejde med UIF 

Gitte vil stå som adm. af byens kalender – deadline for ny kalender 1.8. 
Der udarbejdes retningsliner for opslag – næste møde i lokalrådet afklares hvem der kan få  
arrangementer i kalender.  

 
i. kulturby 2017 stander. Skal vi forhører os om vi må beholde den efter kulturby? 

Marlene undersøger – når kalenderen kommer op, kan der laves ansøgning til opsætning ??? 
 
j. Opkrævning af kontingent  Ulstrup lokalråd – kontingentstørrelse - virksomheder/private,  

Hvad får man for kontingentet? 
 Midler søges til branding af byen og evt. midler tll åbadet. – projekt skal afklares. 
 Både virksomheder og private.  Ulstrup lokalråd varetager området interesser. 
 
Referent AMK/18052017 


