
Lokalrådsmøde 8.juli  

 
Dagsorden 
  
  

1.       Pyloner   
2.       Siden sidst 
3.       ;lfly=ere 
4.       kartoffelfes;val, Hvad kan lokalrådet hjælpe  med og hvordan profilerer vi byen 
5.       Indfaldsveje 
6.       evt 

Ad.1. 
Byrådet har beslu=et at udskiOe alle pyloner i landsbyerne. Og de, der ikke har i forvejen 
får nu pyloner. Vig;gt for byrådet med et ensartet design i alle byer. Der bliver lavet grafik 
på alle pyloner ;lpasset den enkelte byer, som byerne selv har beslu=et. Selve designet 
bliver ens i alle byer.  Pyloner der kommer ud i landsbyerne er 2 meter høje  
Hovborg har valgt et krondyr i forgrunden Man kan i baggrunden se plantager, Holmeå og 
kirken. Vi er enige om, at det et flot grafik vi får den ;l endelig godkendelse eOer 
sommerferien. Vi kan betale os fra at få flere pyloner, vi får en pris fra Marie.  

Ad.2.  
Nicolaj er i kontakt med Per Rexen vedr. s;er i sommerhusområdet og evt. Hundeskov i 
nærheden af campingpladsen.  

Vedr. møder med økonomiudvalget blev jo aflyst sidste år. Der er ikke planlagt noget nyt 
men vi kan bede om et hvis vi ønsker det. Det gør vi. Kirsten meddeler ;l Marie 

Der er blevet udnævnt et evighedstræ i Hovborg, det er det gamle piletræ på kyst ;l kyst 
s;en neden for kroskoven. Der er 123 træer i hele landet der er evighedstræer. Træet har et 
lille mærkat sat på. Det blev indviet med maner af naturfredningsforening og 
repræsentanter for kommunen. 22 deltog i ”ceremonien” Borgerforeningen gav 
champagne.. 

Holmeå Børnecenters stø=eforening har givet 200 kr. pr.elev ;l alle i børnecentret, 
Klasserne og børnehaven har brugt pengene meget forskelligt eOer børnenes eget ønske  

Ad.3.  
Det er lidt svært at iden;ficere hvem der er ;lfly=ere, det drejer sig om ca. tre år.  
Chris;ne foreslår at vi tager en halv dag og går rundt i gaderne og tager kontakt ;l de nye  



Forslag om at vi får en stand på kartoffelfes;valen i teltet. Vi kan så invitere ;l et 
arrangement slut september evt. running diner. De=e blev vedtaget, på næste møde 
fordeler vi gaderne mellem os. 

Ad.4.  
Der er nu arrangeret Spar Kron løb om torsdagen. Der er også konference om torsdage. 
Fredag med gudstjeneste og grill arrangement. Lørdag mange forskellige arrangementer.  
Man kan få en rundvisning på Bennys nye hal fredagen før gudstjeneste. 

Ad.5. 
V edr. skilte ved indfaldsveje Vi vil gerne have skilte der matcher grafikken på pyloner.  
Vi kan få et oversigtskort med s;er ins;tu;oner mv. på det nye pumpehus. Børge har lavet 
et kort ud ;l campingpladsen, fint hvis vi kan få et lidt magen ;l på pumpehuset lavet ;l 
udendørs brug. Chris;ne kontakter Børge. 

Asfalt på vejene. Der startes asfaltarbejde umiddelbart eOer kartoffelfes;val.  
Vedr. ønsket om rød asfalt er det eOer aOale opgivet, det bliver meget dyrt. Vedr. 2minys en 
vej kommer der en ud ad Høllundvej og Vorbassevej eOer aOalæe på møde mellem 
erhvervsklub og lokalråd. Der er en lille chance for at vi får et fortov ud ;l Torpet, nu 
”holder vi vejret” lidt og ser om ikke det lykkes Vi skal ikke re=e flere henvendelser ;l 
kommunen lige nu, der er god dialog i gang mellem lokalråd og kommune.  

Ad.6.  
Næste møde 10. august.  


