
 
REFERAT 
Ulstrup Lokalråds møde tirsdag 9. oktober 2017 I Ulstruphallen 
 
Tilstede:  OMP, TN, AMK, SA, CJ, KWK – Som gæst OK 

 
Fraværende: TL (Uden afbud) 
 

 
Dagsordenen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

3. Evt. korte meddelelser. 

4. Diskussion af oplæg fra OK til TVMV. 

5. Miniskærme, Hjemmeside ,Byens kalender , diskussion af OK/GA oplæg. 

6. Kontingent Ulstrup Lokalråd? 

7. Eventuelle spørgsmål til kandidaterne for kommende Byråd den 8/11 -2017? 

8. Eventuelt. 

9. Næste lokalråds møde . 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Ingen bemærkninger 

3. Evt. korte meddelelser 
- Generel tilfredshed med lokalrådes høringssvar til budgettet vedr. de gamle pavilloner. 
- Intet høringssvar til kommuneplanen. 
- Grønt Guld pengene er nu overført til 2018 (forbindelsessti til trækstien ved Hagenstrupparken) 

 
4. Diskussion af oplæg fra OK til TVMV 
Der blev refereret fra mødet og redegjort for det forventede forløb:  
Onsdag den 8. november vil TV MidtVest være i Ulstrup hele dagen og laver optagelser og kontakter folk. 
I tidsrummet mellem 16:30 til 17:30 vil de politiske partiers spidskandidater danne et panel i Ulstrup 
Hallernes hal 1 samtidig med der er aktiviteter rundt omkring. TV MidtVests reporter Jesper Mortensen vil 
stille spørgsmål til politikkerne. Borgerne og vi har forud for dagen haft mulighed for at indsende spørgsmål 
til reporteren. KK fremsender brev til TV Midt/Vest om de steder, vi mener de med fordel kan besøge på 
dagen (brevet er sendt til alle forud for bestyrelsesmødet, og det sendes i uændret form). 



 
 

Der er oprettet en aktivitet på facebook – Ulstrup Lokalråd – den offentlige gruppe, som bedes delt. 
Teksten er:  
 

Kommunalvalg 2017 - Topmøde i Ulstrup - Stil dit spørgsmål til de lokale spidskandidater! 
 
Onsdag 8. november vil TV Midtvest være i Ulstrup og omegn det meste af dagen for at forberede et topmøde 
mellem de lokale spidskandidater i Favrskov Kommune. Topmødet kommer til at foregå i Ulstrup Hallen mellem 
kl. 16:30 og 17:30, hvor TV Midtvest vil optage debatten og klippe det sammen med interviews fra lokalområdet. 
TV Midtvest indsamler spørgsmål fra personer og organisationer, som vil blive præsenteret for panelet af 
politikkere i løbet af debatten. Til denne debat opfordres alle gode borgere i og omkring Ulstrup til at komme med 
jeres spørgsmål, og I kan sende dem direkte til Jesper Mortensen, jemo@tvmidtvest.dk, som styrer programmet. 
 
Kom frisk med jeres spørgsmål, som I ønsker stillet til vores politiske spidskandidater og kom gerne forbi i Hallen 
onsdag 8. november mellem 16:30 og 17:30 til liveoptagelsen. 
 
Mvh. Ulstrup Lokalråd. 

 

Lokalrådet har talt om, hvad vi kunne tænke os – bl.a. nedenstående som AMK sender til Jesper Mortensen 
den 31.10: 

- Ulstrup Lokalråd vil gerne høre hvad de politiske partier vil gøre for at markedsføre Favrskov 
kommunens vestlige del (Ulstrup og landsbyene omkring), da vi ønsker at kommunens udvikling 
også rykkes vestover, så vi også fremover har et beboerunderlag, der gør det muligt at 
opretholde de institutioner, der hører en stationsby til (daginstitutioner, skole, ældre- og 
sundhedscenter, læger og tandlæger m.v.). 

- Ulstrup Lokalråd ønsker flere tilflyttere udefra, og som et led i markedsførelse af området vil vi 
foreslå det nye byråd at et medlem af nytilflyttede familer tilbydes et års gratis transport med 
offentlig transportmiddel til Århus, Randers, Viborg eller Silkeborg.  

- Ulstrup lokalråd arbejder frivilligt med de gode projekter der er i gang (trækstien, 
Dannebrogpladsen m.v.). Vi vil gerne gøre mere bl.a. med markedsføring af området, men vi 
har kun de midler beboere og forretningsdrivende har ydet som sponsorat. Det er ikke 
tilstrækkeligt til at udføre det arbejde vi ønsker. Vil de politiske partier sætte lokalrådet på 
budgettet med et mindre beløb, så vi helhjertet kan fortsætte vores arbejde. 

5. Miniskærme, Hjemmeside ,Byens kalender , diskussion af OK/GA oplæg. 
Vi fortsætter med kalenderen ud fra de fremsendte retningslinjer. I tvivlstilfælde kontaktes AMK. 
Brevet udsendes med alle underskrifter pr. mail (Ole/Anne-Mette). Den rundsendte adresseliste mangler e-
mail adresser, og I må gerne hver især sende dem i har til AMK). Skærmen i hallen skal aktiveres asap. 
Der er et link til kalenderen på hjemmesiden, og der laves et fast på facebooksiden (fastgøres øverst). 
Vi kan søge Bikuben fonden i foråret 18 (lokalfond) om midler til skærme. Dines/Jytte. Emnet skal op på 
næste møde i lokalrådet.  

6. Kontingent Ulstrup Lokalråd? 
Vi afventer folderen, der er under udarbejdelse, før vi gør noget. Deadline: ? 
Vi ønske støttemedlemmer både 
enkeltpersoner/familie forslag til kontigent kr. 100,- 
Virksomheder  -                                   kr. 800,- 

7. Eventuelle spørgsmål til kandidaterne for kommende Byråd den 8/11 -2017? 
Se under pkt. 4 

8. Eventuelt 

mailto:jemo@tvmidtvest.dk


 
9. Næste møde         14.11 kl. 19:00

 AMK/2017.10.31 


