Dagsorden Lokalrådsmøde 13. OKTOBER 2021 kl. 19.00 hos Grethe.
Tilstede: Søren Foldberg, Thomas Duus, Martin Kielsgaard og Grethe Lambrecht
Referent: Søren P Foldberg
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
2. Status på økonomi ved kassereren. Intet nyt
3. Orientering fra formanden – indkommet siden sidst
a. Besluttet, at vi søger 20.000 fra lokalrådenes pulje næste til vores
arrangement/workshop med Tyge Mortensen 1. marts. Til lokale og TM
b. Grethe har d.d. søgt kr. 10.000 fra Andel til bespisning til samme event. AFSLAG.
c. Stormøde med lokalråd, politikere, administrative ledere 18. september. Vi læser det til
næste gang...Se særligt på opsamlingen af undersøgelsen af svar tilbage på, hvad
lokalrådet er!
d. Henvendelse fra Holmegaardsskolen om samarbejde. Grethe ringer til Mette Hugger og
fortæller hende om mødet 1. marts og hører tankerne bag henvendelsen. Hvis hun gerne
vil i kontakt med os før, så inviteres hun til næste møde.
4. Opfølgning på tidligere punkter
a. Video er optaget i maj: Søren skal give tilbagemelding til firmaet.
5. Ang. Interessegrupper
a. Status på borgerbudgetter.: Pengene bliver uddelt i morgen torsdag den 14.10.2021
Gormsvej 24 Toksværd klokken 19….
b. Status på trafik? Intet nyt. Thomas vil undersøge, hvad der er sket med vores høringssvar.
6. Indkomne forslag. Ingen
7. Kommende events / deltagelse af eksterne
a. Stormøde med foreninger & borgere 2022. Workshop ved Tyge Mortensen: tirsdag den 1.
marts 2022 kl. 17.00 til 21.00 i Holme-Olstrup Forsamlingshus. (Søren har reserveret
huset). Inden jul skal vi have talt med Tyge om vore forventninger, og hvordan mødet
skal køres. Grethe inviterer Tyge til at deltage i vores næste møde, og det skal være et
punkt på dagsordenen.
b. Valgmøde mandag, den 8. november kl. 19.00: tovholder Søren Peter Foldberg. Valget er
den 16. november 2022 i uge 43. (inden valgmødet betaler Lokalrådet valgflæsk/
fællesspisning til max kr. 5000). Det kører.
8. Deltagelse i diverse møder o.l.
a. Skovridersalen på Holmegaard: Godsejer Lassen møde om Energipark Fensmark 26.
oktober 16.00 til 17.30.

9. Evt.

a. Købmanden i Toksværd….. Der skal investeres i købmanden. Der skal lægges 3 millioner
plus et varelager. Butikken skal renoveres. Man skal indskyde 2500 af 1200 indskydere til
at få de 3 millioner. To fra butikken skal så køre butikken videre. Om det lykkes, vides
ikke.

Næste møde: 15.11.2021

klokken 19.00

hos: Alex

