Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
17. maj kl. 19:00 på Højtoften

Deltagere:
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Medhjælper
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
Lars Bering Kiholm-Lærkegaard, Lindved
Vandværk

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
Bitten, Børnehaven Eventyrhaven
Karsten Østergaard, medhjælper
Rune Meldalh, medhjælper

Dagsorden

Referat

1.

Status på forslag til stisystem ved Lindved
Skovby/Thyras Vænge samt sikring af
skolesti, er der nyt?

Vedr. etablering af natursti langs diget til
Kragelund Skov, Åge arbejder videre på
en løsning, hvor kommunen enten lejer
eller køber en bræmme på ca. 2 m fra de
berørte lodsejere.
Det er stadig planen at få lagt betonknus
og græssåning på stisystem ved Thyras
Vænge.

2.

Lindved Lokalråd på Facebook, fungerer
det?

Lokalrådet i Lindved er nu oprettet som
gruppe på Facebook. Allerede mange
tilmeldte brugere og flere opslag i
gruppen, så super godt initiativ.

3.

Nyt fra sti-udvalget. Kortlægning af stier.

Stiudvalget er snart i mål med tekster til
QR-koder. Vi hører nærmere.

4.

Parkens Dag søndag d. 27. august 2017,
kl. 10-16
Planlagte aktiviteter:
Danmarkssamfundet kommer med nyt
flag

Kl. 9.30 mødes vi ved byens flagstang,
hvor nyt flag indvies.

Vi går sammen op til Ting Parken
efterfølgende.
LGs hoppepude

Gitte fra Karosserigården henter
hoppepuden og nogle LGere stiller den
op.

Tarzanbane: LG spørges

Der er endnu ikke noget endeligt tilsagn
fra LG om arr. ved Tarzanbanen. LG har
nyt møde den 1. juni, hvor Hans følger op.

Ponyridning

Trine Buhl kontaktes af Jens Henrik.

Spejderne vil gerne bidrage med nogle
spejderrelaterede aktiviteter.

Anders vil stå for det.

Børnehaven vil gerne lave ansigtsmaling,
pølsehorn, sange

Bitten vil stå for det.

Lokalhistorisk: Konkurrence

Birgith vil stå for det.

Vandværket: Andedammen

Roger vil stå for det.

Missionshuset: Målskydning

Leif vil stå for det.

Spejderlopperne: Muntert køkken.

Hans er bortrejst på Parkens Dag, så han
efterlyser et par spejdere til at stå i
køkkenet. Anders Havreballe vil finde
nogle spejdere på næste spejdermøde.

Underholdning i form af trylleri og sange

Hans Jørgen Østerby har sagt ja til at
komme til Parkens Dag 27/8 kl. 11.00

Gudstjeneste kl. 15 ved Peter KrabbeLarsen

Allan har lavet aftale med præsten.

Konferencier til Parkens Dag

Jens Henrik spørger Hans Jørgen Boe.

Spejderne sælger morgenkaffe og
rundstykker fra kl. 10.00
Spejderne sælger frokost fra kl. 12.00
Spejderne sælger kaffe fra kl. 14.30

Jens Henrik kontakter Lisbeth fra
Spejderne.

Praktiske opgaver:
- paller fra Phønix til scene

Erik laver aftale med Phønix og står for
afhentning sammen med et par hjælpere.

- vi skal have rejst de to telte ligesom vi
plejer og vi mødes kl. 17.00 om lørdagen
for at få telte rejst.
- bander, bukke og stole fra Hallen skal
køres op til parken og vi mødes kl. 7.30
søndag morgen bagved Hallen.

Roger har et telt og Lopperne har et telt.
Jens Henrik kontakter Alf vedr.
Loppernes telt.
Jens Henrik kontakter Åge fra Hallen.
Jens Henrik kontakter Gitte for at låne
ladbil fra Karosserigården.
Carl Johan kontakter hjælpere fra
Sognegårdsforeningen.

Højtaler fra Sognegården

Carl Johan vil sørge for højtaler.

Hvem kan skrive program for dagen?

Hans kan du ud fra sidst års program lave
program? Evt. kontakt til Karen
Graversen, der arbejder professionelt med
grafisk layout.
Vi skal gerne have et program ud i løbet
af juni måned.
Curt sørger for program på Facebook og
”Os fra Lindved”

Program på Facebook og ”Os fra
Lindved”
5.

Nyt vedr. multihal

Der er indvielse fredag d. 25. august kl.
15-19. Kirsten Therkelsen indvier
multihallen.

6.

Nyt fra foreningerne

Pylon med kort over Lindved er lige på
trapperne.
Over 150 deltagere ved Lokalhistorisk
Forenings jubilæmsarrangement i
Sognegården.

7.

Eventuelt

6 virksomheder har givet sponsorat på 500
kr. til lokalrådet.
Et udvalg arbejder på et oplæg for at få en
ny skulptur / kunst som erstatning for
”Lindved Trolden”. Opbakning fra
lokalrådet til projektet.
Enighed om fortsat at presse på overfor
kommunen mhb. på at få hastigheden ned
på Gammel Landevej. Iflg. Bent Poulsen
har kommunen prioriteret krydset Gl.
Landevej/Sindballevej. Afventer endelig
bevilling.
De to rundkørsler er nu i kategorien
”blandt Danmarks smukkeste” og bliver

flot grønne inden længe. Stor tak til Åge
for ihærdig indsats.
Måske kan der etableres noget på toppen
af de to rundkørsler – ideer modtages.
8.

Fastsættelse af næste møde

Højtoften den 14. august kl. 19:00

