REFERAT
Ulstrup Lokalråds møde tirsdag 13. juni 2017 I Ulstruphallen
Tilstede:

Ole Mogens Pihl (OMP), Tommy Nyengaard (TN),
Anne-Mette Kirkegaard (AMK), ), Thorbjørn Lager (TL)
Klaus W Kristensen (KWK), Carsten Juul (CJ),
Som gæst: Thomaas Søbye ( TS) (administrator facebooksiden Ulstrupby)
Fraværende: Marlene Kragh Sand (MS)

Dagsordenen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Evt. korte meddelelser siden sidst - alle. (som ikke hører under andre punkter).
4. Dannebrogspladsen ( Heidi S. er indbudt til deltagelse i dette møde).
5. Branding & Ulstrup By Facebook( Charlotte og Thomas Søbye er indbudt til deltagelse i dette møde).
6. Miniskærme.
7. Hjemmesiden.
8. Byens kalender, hvem skal have adgang.
9. Kontingent Ulstrup Lokalråd.
10. Dato for næste møder besluttes.

1.

Valg af ordstyrer
OMP har valgt som formand at være fast ordstyrer

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden bemærkninger

3.

Korte meddelelser/siden sidst
Forbindelsessti til trækstien (projekt Grønt Guld/Velux-fonden )
afventer skriftlig tilladelse fra ejer og dispensation for beskyttet natur

4.

Dannebrogspladsen
(Heidi S. var indbudt til deltagelse i dette møde, men var forhindret)
Hun havde lovet pr. mail at svare på nedenstående spørgsmål, men vi har ikke modtaget svar. OMP
tager kontakt for afklaring.
1. Opsætning af skilte ved shelterne for regler, betaling , booking , opførsel mv.
2. Kranen forsynes med en lås så leg med denne undgås
3. Vejen ind til shelterne er bred og biler parkeres inde i området , så der bør være etableret chikane/bom så biler ikke uden videre kan køre ind på pladsen.
4. Toiletforholdene er ikke i top, hvor ofte er rengøring planlagt?
5. Finansiering af en ”økse” til flækning af træ vil være ønskværdigt.
6. Ulstrup Lokalråd vil gerne tages med på råd ved etableringen af ”udeskole”.

7. Digital skærm så det kan ses hvor meget der er booket.
-

-

Der er behov for yderligere en arbejdsdag til maling af lævinge, m.v.
Flertallet er for at der ikke iværksættes flere arbejdsdage, før kommunen har sørget for skiltning af
ordensreger, renovation, rengøring og punkterne ovenfor.
Røngevejens smedje vil sponsorere en simpel trækløver (tegning forevist af CJ), smeden mangler
enkelte reservedele, før kløveren kan produceres.
KWK besøger produktionsskolen på Vestergade for at få pris på grill og bålfad.
OMP undersøger hvorfor siddemøblet ved op haler-pladsen endnu ikke er samlet.
der er risiko for at træet forsvinder som det skete tidligere med træ til trækstien.

5.

Branding & Ulstrup By Facebook
TS har oprettet siden for at skabe goodwill omkring Ulstrup. Han informerede om baggrunden.
TN bliver medadministrator og der vil kun komme opslag om aktiviteter i Ulstrup og omegn. Ingen
salgsannoncer o.l. Der bør udarbejdes retningslinjer.
Der var debat om andre former for markedsføring, omkostninger og støttemuligheder.

6.

Miniskærme
Skærmen skal køre pr. 1. september - CJ ansvarlig for den i hallen.

7.

Hjemmeside
TN er administrator – møde AMK/TN 10.7 på Skovbakkevej 12 for opstart af ajourføring,
Hjemmesiden er base for kalender og for kontaktoplysninger på lokalrådet, formålsparagraf, annoncer
for sponsorer

8.

Byens kalender, hvem skal have adgang
Et flertal mener at kalender ved opstart kun skal have aktiviteter fra UIF, Hallen og Lokalrådet.
Øvrige aktører: Biblioteket, Ungdomsskolen, skolen, Lions, Marinaen, Idræts-caféen, Form og Fitness,
kirken, kommunen og evt. andre kobles på senere, hvis de henvender sig.
Gitte Appel vil administrere efter fastsatte retningslinjer.
Der skal følges op i løbet af uge 28 for status på hard- og software samt – ansvar KWK/TN

9.

Kontingent Ulstrup Lokalråd
- KWK skriver ud til Virksomhederne og beder om støtte som tidligere.
Argumenter som skal påvirke virksomhederne til at støtte os kan være annoncering/markedsføring på
vores hjemmeside. Mulighed for at søge arbejdskraft på do, mulighed for opslag i kalender ???
- Som tidligere skal vi have lavet en folder til husstandsomdeling i Ulstrup for at bede om støtte.
KWK/CJ arbejder sammen om indhold til folder. Opsætning kan evt. udføres af Charlotte Søbye

10.

Dao for næste møde
Mandag den 7. august – på dette møde skal der planlægges møder for de kommende 6 måneder.

11.

Eventuelt
- KWK foreslår fælles møde med borgerne i Vellev, som har et højt aktivitetsniveau.
- 27 juni afholdes kommunalt informationsmøde om Parkering. Mødet holdes i Hammel.
- 14.6 Afholdes møde på Ulstrup skole. Emnet Ulstrup Skole og Lokalsamfundet. Læring i den åbne skole.
OMP og AMK deltager.
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