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Dagsorden for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd  

mandag d. 13. juni 2016 kl. 19.00 på Højtoften 
  

 

Deltagere: 

Arne Bentzen, KFUM Spejderne 

Kelvin Guldberg, Medhjælper 

Roger Harrison, Lindved Vandværk 

Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening 

Arne Henriksen, Medhjælper 

Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke 

Curt Lynge, Medhjælper 

Erik Nielsen, Sognegården 

Jens Henrik Nielsen, Formand 

Aage Poulsen, Kasserer 

 

 

Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen 

Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.) 

Henrik Nansen, Antenneforeningen 

Per Thomsen, Erhvervsdrivende 

Leif Andersen, Missionshuset 

Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen 

Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole 

Uffe Mikkelsen, Landbruget 

Egon J. Hansen, Lindved Hallen 

Jens Juul Nielsen, Medhjælper 

Lena Vingum, Børnehaven Eventyrhaven 

 

1. Status fra arbejdsgrupperne 

a. Stiudvalget 

 (Birgith Havreballe, Curt Lynge) 

 

 

b. Markedsføringsudvalget (Bent Poulsen) 

Status på TV-Syd ide? 

Foreslog, at prøve at få TV-Syd til at følge mul-

tihal-projektet. Slå på det frivillige arbejde. Så-

dan en følgeton kan give lidt opmærksomhed. 

Kaffe med Kurt?  

Egon, Bent og Jens Henrik præsenterer ideen for 

TV-Syd. 

 

 

Er igang med en historie om skolen. Mogens 

indtaler den. 

 

 

Økonomiudvalget har i dag givet lånegaranti til 

halbyggeriet. Nu er det tid at spørge TVSyd. 

 

2. Nyt vedr. ny multihal (Egon J. Hansen) 
 

Jens Henrik har været i gang med at lave en 

folder om projektet. 

Skattefradragsret for bidrag forudsætter en lille 

vedtægtsændring. 

Jordarbejdet går iigang i år.  

Aage foreslog, at søge om tilladelse til en mid-

lertidig overkørsel direkte til A13 i byggefasen. 

3. Parkens Dag  

Udarbejdelse af program for dagen, 

vi har indtil videre dette program: 

 

LG kommer med hoppeborg og infostand. 

 

Lokalarkivet kommer med en form for konkur-

rence. 

 

Brugsen deltager på det niveau, som de plejer. 

 

Bagagerumsmarked. Stadeplads skal koste 100 

 

Loppeteltet skal op 

Roger kommer med stort telt 

Sognegårdsforeningen kommer med stole (Gitte 

lægger bil til) 

Sognegårdsforeningen kommer med højttaler-

anlæg. 

De Små Synger i pavillonen 
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kr. Stadepladser kan sælges ved Brugsen. Åbent 

10 – 15. 

 

Gudstjenesten er programsat til kl. 15.00 

 

Allan har forsøgt, men kan ikke finde et kor. 

 

Børnehaven kommer og bidrager til  

underholdningen med nogle sange, hvornår skal 

de på i programmet? 

 

Hans Jørgen Østerby har tilbudt at komme og 

underholde. Hans show er en blanding af trylleri, 

bugtale gags, gøgl m.m. 

Pris 4.000 kr. inkl. transport og han har selv 

nødvendigt lydudstyr med. Vil vi det og hvis ja, 

hvornår? 

 

 

Ål Wos skal også spørges, kan de? 

 

Vi regner med, at Arne Bentsen kan få spejderne 

til at sørge for forplejning som tidligere. 

 

Allan mindede om, at der skal ske en afklaring 

om strømforsyningen til Parkens Dag, hvem kan 

tage denne opgave? Vi aflæser måleren før og 

efter. 

 

 

4. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser 

 

Aage foreslog, at invitere erhvervsdrivende i 

byen til at bidrage med 100 kr. 

Vedtaget. 

5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde. Næste møde:  

Højtoften den onsdag den 17. august  kl. 19:00 

 


