Referat lokalrådmøde tirsdag den 11. oktober 2018
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Referent: Nicolaj Pedersen
1. Siden sidst. Det kommer under punkterne.
2. Fællesspisning. Kristine Bech og kursusholdet i lær dansk laver mad.
Temaet for årsmødet bliver hvordan lokal integration hjælper landsbyer. Forslag til
Indlægsholder er en fra Danish Crown Holsted, der fortæller hvordan de integrere
udlændinge på deres arbejdsplads. Herfra kunne det være Kristine Bech der fortæller om
kursusholdet lær dansk, der foregår på helt ulønnet og frivillig basis. Der vurderes at vi
bare i Hovborg har mellem 25 og 50 personer fra udlandet, der bidrager til at holde
arbejdspladserne kørende lokalt.
Der blev trukket lod om hvem der er på valg i år. Det er Benny fra Erhverv og Dorte fra
menighedsråd og institutioner.
3. Handel lokal er klar til at gå i gang. Den store dag er lørdag den 26. oktober. Fra fredag
den den 12 går markedsføringen i gang. Det er super flot at Hovborg og klyngen deltager i
dette pilot projekt.
Gør en indsats for de lokale butikker er med. Kirsten tager kontakt til de mest oplagte.
4. Vi afventer rapport
5. Tony orienterede om det materiale han havde sendt til Kommunen og kommunen har sat
en proces i gang til den videre proces. Campingplads vil gerne være en del af processen,
når der skal tages nærmere beslutninger m.m. I første omgang gælder det om at få lavet

et projekt, som kan bruges til at søge fondsmidler, som LAG eller andre, derfor vil det
også være rart at have kommunens godkendelse for placering, før den videre proces.
6. Nicolaj tager kontakt til Kroen. Der er lavet et udkast til skilt, som skal monteres på
broen.
7. Den står stille pt. Nicolaj speeder up.
8. Hærvejsklyngen har haft god proces de seneste måneder. En god aften i spejderhytten i
Bække, hvor der arbejdes seriøs i de 4 grupper. Der bliver filmet 3 til 4 dage i
efterårsferien i de 5 Hærvejsklynge byer, som skal ende ud i en 5 minutters film.
Opfordring til at følge Facebook Haervejsklyngen.
9. Den gamle busskur har lokalrådet fået råderetten over. Det er besluttet den flyttes til
lejrplads syd for hyttebyen, ved siden af shelter. Vi kontakter kunstforening om de vil
dekorerer den indvendigt. Nicolaj tager kontakt til Tage Brøgger.
10. Næste møde den 30. oktober kl. 19,00

