Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Torsdag den 02-12-2021 kl. 19:00-21:00
Mødested: Ole, Korning Gammelby
Mødedeltagere: Fridtjof, Leif, Lene og Ole. Egon inviteret med til drøftelse af okt. 4. Afbud fra
Michael, Claus og Lennart
Pkt. dagsorden

Referent:

Ole Østergaard

1. Godkendelser
1.1 Godkendelse af referat
fra sidst, som var d. 23.
september
1.2 Godkendelse af
dagsorden
2. Siden sidst og
opfølgninger.

3. Flagallé.

Referat godkendt.
Dagsorden godkendt



Velkomst af nye beboere.
Det kører ikke helt på skinner. Fridtjof tager en snak med de to
ambassadører om mulighederne for at sætte ekstra fut i sagen.



Skattejagt.
Positive tilbagemeldinger fra deltagerne, selv om vi havde ”glemt”
at skaffe solskinsvejr.



Vælgermøde:
To budskaber, som vi skal forsøge at holde fast i:
1. Årligt møde med kommunen – ikke kun når der kommer en ny
landdistriktskoordinator
2. Oprettelse af en pulje, hvor der kan søges om ”driftsmidler”



Grundkøb/-salg.
Kommunen er desværre ikke indstillet på at købe grunde uden for
de områder, som er blevet prioriteret.
Vi er altså helt afhængige af, at private investorer vil skyde penge
i en eventuel udstykning.

Lokalrådet har modtaget pengene fra Flagalléen fra
Borgerforeningen. Det drejede sig om godt 7.000 kr.
Egon har påtaget sig opgaven med at tage imod bestillinger på
Flagalléen ud over de faste flagdage.
Der er tilstrækkeligt med frivillige til at bemande opsætning af
flagene ved et fast hold, men også nedtagning om eftermiddagen
med et til opgave hold fra gang til gang.
Ole laver et opslag på Korningby.dk hvor priser og kontonummer
fremgår.
De faste flagdage udvides med Valdemarsdag og forudsat holdet er
med på det også med 1. Juledag.
Egon forsøger sig med at høre hos bestillere af flagalléen, om
årsagen må offentliggøres på hjemmesiden (Egon giver i så fald

besked til Claus).
”Flagbisserne” inviteres med til Laugsfesten.

4. Plæneklipper

Indtil videre har det ikke været mulige af finde en egnet plæneklipper
til brug på Naturstien. Mulige emner har næsten altid tæringer i
skjoldet.
Vi holder øjne og ører åbne for, om noget brugbart skulle dukke op
inden foråret.
Til den tid kan vi så håbe på, at kommunen har frigivet en pulje, som
kan søges.
Køb af en helt ny klipper, som måske ellers ender med at blive
resultatet, vil gøre et voldsomt indhug i Lokalrådets midler.

5. Laugsfest

Gadekærslauget står for årets laugsfest, som forhåbentlig kan
afholdes i februar eller marts 2022.
I år bliver det uden egenbetaling, da festen jo i år blev aflyst p.g.a.
Corona.

6. Reklameskilte ved
indfaldsvejene,

Vi reviderer teksten på de nedtagne reklamer, så de bruges igen.
Det vurderes også at være lettere end at skulle fjerne de tomme
stativer.

7. Hjertestarter.

Ole har talt med Linda fra idrætsforeningen, og hun har lovet at få
registreret hjertestarteren, så den bliver synlig for eventuelle
hjerteløbere.
Desuden har vi fået en stak foldere om hvordan man melder som
hjerteløber. Nogle kommer til at ligge i klubhuset.

8. Udviklingsplan.

Vi er blevet udvalgt til at få konsulentbistand til opdatering af den
nuværende udviklingsplan, som er fra 2009.
Der indkaldes sandsynligvis til et fælles opstartsmøde i januar for de
lokalråd, som blev udvalgte.

9. Plæneklipper

Der synes ikke i øjeblikket, at være en brugbar brugt plæneklipper
på markedet.
Vi afventer og ser, om der ikke skulle dukke noget op!

9. Generalforsamling

For at komme tilbage til den afholdelse af generalforsamling, som
står i vedtægterne, skal lokalrådets generalforsamling afholdes d.
25/1 2022.
Ole sender lokalrådets indkaldelse til UIrik, så borgerforeningens og
lokalrådets indkaldelser som vanligt kan udsendes sammen.
Vi skal have tilføjet tilsvarende tekst som Borgerforeningen omkring
indkomne forslag.

10. Næste
generalforsamling

Hvis borgerforeningen fortsat vil samarbejde, så forventer vi, at
næste generalforsamling bliver tirsdag 25.01.2022.

12 Næste møde

.

Torsdag d. 5. januar kl. 19 hos Leif, Korning Nørremark.

