Referat af rådsmøde
Dato:

2018.12.12

Mødedeltagere:

Bente K. Petersen (BKP), Karl Erik Henriksen (KEH), Ulla Jensen (UJ),
Peder Hay (PH), Aage Christiansen (AC), Peter Altenborg (PA) og Kim
Poulsen (KP), Evy Bardrum (EB).

Fraværende:

Birgit Borch Jacobsen (BBJ) og Tommy Christensen (TC)

Referent:

PA

Dagsorden:
1. Velkommen
BKP bød velkommen til årets sidste lokalrådsmøde.
2. Opfølgning på forrige referat (alle)
Møde med borgmester Kasper Glyngø og Susanne Ernst, hvor udgangspunktet var
Fremtidsplan for Snaptun:

•
•

Kommunen arbejder på at Snaptun bliver en omdannelseslandsby.
Der blev talt meget om veje, stier og trafiksikkerhed. Lokalrådet laver en liste over
ændringsønsker og der arrangeres et møde med vejafdelingen i Hedensted
Kommune.

•
•

Buskørsel er meget uafklaret pt, men der forventes ikke ændringer i 2019.
Efterskolen har opsat master til lys. Forløbet undersøges i Hedensted Kommune.

3. Status på borgerbudget 2017
Der arbejdes videre på de tre projekter, der blev valgt:
• Lille batteri
• Badebro
• Lys på sti
4. Livestreaming (BKP)
Alle seks foredrag i foråret kommer til at foregå i Dansk1 på TNE. Skal annonceres.
5. Økonomi (PH)
Gennemgået.
6. Fastelavn (BKP)
Afholdes 3. marts 2019 på Tønballe.
7. Foredrag om Hjarnøfund (UJ)
16. januar 2019 kl. 19.30 på TNE. Gratis og med kaffe og kage.
Opslag laves fx hos Dagli´Brugsen.
8. Nye mødedatoer (alle)
Tirsdag den 8. januar
Onsdag den 20. februar
Onsdag den 13. marts
Onsdag den 10. april
Mandag den 6. maj
Onsdag den 22. maj generalforsamling
9. TNE hallen forår (PA)
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PA undersøger tidspunkter og datoer hos TNE.
10. Min landsby app. (PA)
Alle i lokalrådet er nu lagt ind og er ambassadører. Gamle nyheder slettes, så der kun
ligger nyheder inden for de sidste 30 dage.
11. Fællesmøde med Glud om Min landsby app.
Opstartsmøde på True North Efterskole i uge 5 (30. januar 2019) for Glud og Snaptun –
måske også Hjarnø, hvis de vil være med.
Tænk over hvilke foreninger vi skal invitere med fra området.
12. Fremtidsplan for Snaptun
Veje og fortove/stier - PA laver forslag
Lillebatteri/hestehage – PA kontakter formanden for ”Strandlyst”.
13. Naturpolitik
Spangebro gennem rørskoven ved udsigtstårnet kan være et projekt. EB laver et forslag.
14. Eventuelt
Velkomsthilsen fornys med billeder og udtalelser. Send eks. af Juelsminde Visionsråd og
Snaptun med referat.
Logo? Overvej billede i et cirkulært logo.
15. Næste møde
Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00 på TNE.
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