
Referat fra FU møde fredag d. 08.10.21 på Markvænget 5 
 
Tilstede: Paul Pedersen, Lars Svane og Mogens Nielsen 

 
Dagsorden: 

1. Pauls oplæg/opfordring til møde med lokal ansatte fra kommunen  
Referat fra Centerbykontaktudvalget. 
De grønne områder: Kan byerne og kommunen optimere så vi får mere ud af de af- 
satte ressourcer 
Ad 4. Byerne vil gerne hjælpe med at prioritere hvordan ressourcerne i byerne kan bruges. 
Det blev aftalt at der sættes et arbejde i gang med at få prioriteret hvad der skal vedligeholdes. 
Udgangspunktet er ”Gå en tur med en drift mand” for at skabe en dialog om at bruge ressourcerne rigtigt. 

 

God ide at gå en tur rundt i byen med Margit Andersen ansat i driftsafdelingen og 
bosiddende i Sdr. Felding, og gerne 2 gange årligt.  Mogens tager kontakt til Margit. 

              
             Vi vil også tage kontakt til Vej, trafik og Byggemodning v. Trafiksikkerhedskoordinator Martin    
             Lystbech Frandsen og lave lignende aftaler med ham/dem. 

 

I Stiudvalget har vi allerede haft møde med Thomas Brandt Ebbesen og Rune Elnegaard 
Sørensen. 
 

På næste lokalrådsmøde vil vi fortælle om ovenstående, og opfordre andre medlemmer af 
Lokalrådet til at være med. 
  

2. Skal Lokalrådet evt. stå for et lokalpolitisk møde, hvor kandidater fra de 
partier som er opstillet i Aaskovområdet deltager.  
Det er Claus Udbye der har ringet og forslået at Lokalrådet eller evt. Borgerforeninger kunne stå for mødet, og 
det kan evt. være mandag eller tirsdag d. 25. el. 26. oktober. 

 
På mødet blev vi enige om at hvis lokalrådet skal stå for et politisk møde, skulle det være 
for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge området, og med lokalt opstillede kandidater. 
Det skal også afklares hvem der betaler for kaffe, kage og evt. husleje ved mødet,  

 
3. Andet. 

Vi vil forslå at vi holder julefrokost sammen med Borgerforeningen og Handels- og 
Håndværkerforeningen den 13. eller 14 december. 
Vi vil før julefrokosten holde et kort lokalrådsmøde fra 17.00 – 18.00. 
 
Paul kontakter Tina Pedersen Skarrild Borgerforening, for at hører mere om ”Ålands 
projektet” og om ikke Sdr. Felding også skal være med i det. 
 
Mogens vil kontakte Sine Dahl for at høre hvornår ”Begrønnings projektet” starter. 
 



Mogens vil kontakte Anna-Mette Fjord, for at høre om ideer til fornyelse af velkomstskilte 
til Sdr. Felding. 

  
 
Forslag til lokalrådets dagsorden i december. 

1. Ålands projektet v. Paul 
2. Stående udvalg som holder møder med folk fra forvaltningen 1 – 2 gang om 

året. 
3. Bevillinger til lokalrådets arbejde 

a. Støtte til projekter i Centerbyerne, ligesom Landsbyernes ordning 
b. Støtte til adm. og møder 
c. Fast mindre bevilling, som vi kan bruge i løbet af året, til f.eks. skilte og stier mm. 

 
 

 
 

 
 
 
 


