REFERAT
Ulstrup Lokalråds møde tirsdag 9. januar 2018 Sofienlundparken 41, 8860 Ulstrup
Tilstede:

OMP, TN, AMK, SA, CJ, KWK, TL

Fraværende: CJ

Dagsordenen
1. Referat fra sidste møde ( har alle læst det? ).
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Korte meddelelser.
4. Økonomi .
5. Sidste referats punkt 4.
6. Generalforsamling 2018 - inkl. annoncering.
7. Beretning Ulstrup Lokalråd 2017 fra den 26. feb. 2017
8. Nedtagning af ”belysning” på torvet (dato).
9. Eventuelt.
10. Næste møde.
____________________________________________________________________________________
1. Referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt - pkt. 3 behandles først senere, før evt.
3. Korte meddelelser.
Vi deltager i affaldsindsamlingen 22.april. AMK melder til.
Ole har fået en henvendelse fra Heidi, hun vil gerne have afholdt en arbejdsdag hvor madpakke huset skal
male. Vi vil gerne deltage, men ønsker at få afholdt møde med kommunen forud for at afklare de gensidige
forventninger. TL foreslog at afholde ture langs åen (kan guide om fiskeri). Vi skal have skabt forbindelse og
det manglende arbejde på trækstien skal være færdigt først.
4. Økonomi .
Kontoudtog blev gennemgået, KK fremskaffer manglende bilag og følger op på øvrige spørgsmål.
Dobbelt betalt el skal refunderes, serviceaftale hjertestarter betales først, når der foreligger servicerapport.
5. Fundraising
Efter en debat blev vi enige om, at vi pt ikke kender status på delprojekterne på Dannebrogpladsen og status på fundraising til åbadet, som vi vil have som fokusområde fremadrettet. Derfor skal vi have mere information før brochure udarbejdes.
Ole kontakter kommunen, da vi ønsker at afhold fællesmøde om forventninger og status forud for Lokalrådsmødets generalforsamling, hvor vi skal have afstukket fremtidig mål. Forespørg om mulig kommunal
støtte til drift af fx Lokalrådets hjertestarter, drift af hjemmeside og midler til lokalrådets fremtidige engagement og drift af Dannebrogpladsen m.v. Markedsføring af Ulstrup som bopælskommune. Støtte fra
kommunens salgs-team.
Status på fundraising til åbadet, broen, ny servicebygning. Genhusning barakkerne. Der er enighed i bestyrelsen om at vi skal have en løsning på pengeproblemet, det er dræbende for initiativ og engagement at vi

skal ud at ”tigge” penge, da vi reelt ikke kan sælge reklame på hjemmesiden – mødet kan evt. afholdes uge
5 eller 6. Alle kan deltage. KK og AMK ønsker at deltag.
Når vi har fået valgt en ny bestyrelse og kender status på projekterne skal vi afholde et møde, hvor vi udelukkende arbejder med brochuren.
6. Generalforsamling 2018 - inkl. annoncering
Søndag dem 25. feb. 13:30 Pejsestuen Ulstruphallen hvis hallen er ledig.
7. Beretning Ulstrup Lokalråd 2017 fra den 26. feb. 2017 (input ønskes)
Afholdes først workshop om fremtiden efterfølgende afholdes generalforsamling.
Claus ønsker at udtræde, Steen genopstiller ikke. – annonce 3.2 (materiale uge 4) TL udarbejder
pressemeddelelse og AMK annonce, AMK indrykker annonce i Favrskovavisen –
Ole og AM er på valg, og vil godt genopstille. – vi mangler to – Ole ringer til Kirsten, Tommy ringer Carsten
og Thommas – derudover kan vi evt. spørge Søren Gade. Vi skal ikke have tilsagn fra flere end to. Der kan
komme interesserede under workshoppen, og så tager vi et kampvalg. Husk stemmesedler.
Vi skal afholde endnu et møde forud for generalforsamlingen: Dato ????
8. Nedtagning af ”belysning” på torvet (dato).
Netagning af belysning 21. jan.13:00 – Ole afstemmer med Lasse (alt. 27. eller 28.)
Emner til beretningen: Svær opstart, mange nye. Afholdt bestyrelsesmøder og Arbejdsdage på
Dannebrogpladsen, Facebook: Ulstrup lokalråd, den offentlige gruppe. Ulstrup kalenderen startet op så
småt i samarbejde med UIF – ny tovholder på kalenderdelen. Hjemmesiden er under opdatering.
Høringssvar til budgettet ang. Ulstrup Børnehave. Aktiv i forbindelse med TV2 valgmøde i Ulstruphallen
forud for kommunevalget.
9. Eventuelt
TN har holdt møde med Marianne Rigtrup – bookning af Gudenåen på vores hjemmeside. Tommy aftaler
med Frits. Der er problemer med hjemmesiden som skal løses. Den er meget langsom og svær at håndtere.

10. Næste møde.
Ole indkalder når møde med kommunen er aftalt.
AMK/2018.01.11

