Referat

Møde nr. 103 Landsbysamvirket
Tid: torsdag den 8. juni 2017, kl. 17.00 – 19.00.
Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen, , Arne Nørskov, Søren Blaabjerg Poulsen, Zita Hubback, Bente Lundsgaard. Fraværende: Orla Jegstrup, Anna Margrethe Kristensen.
Godkendelse af referat nr. 102, samt dagsorden. OK
Dialogmøde.
Referat af møde samme dag. Forståelse for vores opfattelse af ikke at støtte mursten..
Landdistriktspuljen.
Indkaldelse af ansøgninger. Bliver annonceret i uge 32-33. Ellers samme procedure som sædvanlig.
Liv i Forsamlingshusene.
Program klar. 10 huse deltager.
Landsbytræf 23/9 i Grundfør
I Grundfør synes man godt om ideen med formidling af energiløsninger. Arne kontakter Hylke om varmepumpe-projektet og Søren kontakter Gl. Rye Kraft-varmeværk om deres koordinerede anlæg.
I mellemtiden kontaktes forskellige lokale virksomheder placeret på landet. Hvis interesse for at deltage
er til stede, bedes man kontakte Knud Erik (På mail. Se Landsbysamvirkets hjemmeside.) så tilmeldingen
til Grundfør kan fremsendes fra centralt hold. Flere muligheder i spil. Vi kontakter hver især mulige emner. Gerne utraditionelle..!
Kommuneplanen
Knud Erik rykker for møde inden sommerferien, for at få lagt en slagplan!
Gl. Rye har ønsker om at optimere planlægningen, men det viser sig senere, at planer og bebyggelse
især i landzone hæmmes af manglende bemanding i netop denne afdeling. Derfor lange ventetider på
byggetilladelser og nye udstykninger.
Nyt fra udvalgene
Cowi laver prioriteringsmodel for cykelsti-ønsker. Resultatet foreligger allerede.
9 banebroer, også i det åbne land skal ændres og renoveres pga. elektrificering og hastighedsoptimering
på strækningen Fredericia – Aarhus.
Spildevandsplan for 280 ejendomme i det åbne land ikke kloakeret. 109 ejendomme beordret til at gøre
noget ved sagen, men kravet er nu sat i bero, indtil man har en fuldstændig endelig plan.
Motorsportsbane ved Wedelslund har affødt mange klager, men der er absolut delte meninger.
Kommunen har i første omgang begrænset forslaget til en noget mindre version.
Afkørsel fra motorvejen til Vrold åbner mulighed for erhvervsbygningers placering.
Planlægning for Tebstrup gået i gang.
Hjemmesiden opdateres med.
Dette referat.
Referent: Jeppe

