Referat Landsbyrådsmøde 25/10 i Stakladen
Til stede var Bitten, Kirsten W, Karen, Kurt, Asbjørn, Finn, Annette, Martha, Knud, Brian W, Jette
og Karina Afbud fra Henning, Ulla og Henrik, Ulla Pia.

Godkendelse af referater og dagsorden til i dag.
OK

Meddelelser fra formand og næstformand
Der var 3 afsted til landdistrikternes stormøde i Sæsing.
Gode indlæg og stande til inspiration
Frh. Kommune’s landsbyløb – kunne måske rykkes lidt uden for kommunegrænsen også – det
kunne være en ide at arbejde med.
18/11 er næste møde i Landsbyforum
4/11 nyt møde om fjernvarme på skolen, foreløbig er der omkring 11 der er interesseret.

Sager til orientering
Vendsyssel NaturUnivers - Ingen til stede fra skolen.
Et aktivt Nærområde - Knud opdaterer når han får info fra foreningerne. Bitten synes at alle
foreninger skal prøve at se indad og sørge for at deres sider er opdaterede.
Finn T. gør dog opmærksom på at en forening sagtens kan køre fint selv om hjemmesiden ikke altid
er opdateret.
Naturpark Tolne - Brian Wiehl er med i styregruppen, der er møde næste mandag og her håber
han at der så er mere info omkring hvordan det går.
Tårnet arbejdes der fortsat med 2 steder omkring Abildgårdsvej 25 m og bag ved madpakkehytten
45 m for at få samme udsyn.
Stisystem udvalg er lidt i bero, det er svært at opnå enighed med skoven og Skaarupgaard.
Skydebanen nede v/Vogn er overgået til Jagtforeningen i Hjørring, og de arbejder nu med et større
projekt omkring en vildt skydebane/hjortebane (nærmeste bane er i dag i Ålestrup).
Det vil blandt andet betyde at der kan gives tilladelse til at de kan skyde dagligt 7-18 og 2 dage 1821. lørdag 9-16 søndag 9-13 + kurser mv. med udvidede tidspunkter.
Der er en gruppe der arbejder med at se på hvad der evt. kan gøres for at ændre på dette, da det vil
give store problemer herude, der er heller ikke nogen der kan forstå hvordan de kan få sådan til
tilladelse når det ligger i Naturpark Tolne og der har ikke været nogen høringer omkring det. Brian
vender tilbage når han har været med til det næste møde i arbejdsgruppen som p.t. er Kaj Erik og
Steen i Vogn.
Julefesten 2021 - Kirsten og KM Lynge arbejder videre med det de har endnu ikke fået en
tilbagemelding fra Mads på skolen om de er med eller ej.
Ældretræf 2022 - 3. søndag i juli. - Kirsten meddeler at de er i gang med at se på det, musik her
arbejdes der på Irish Waterfall og De lystige sømænd fra Odder (koster dog omkring 14.000) KW
siger at de vil søge penge ved kommunen hvor der er puljer der kan søges.
Jette synes dog også at der lige skal være fornuft i det , vi har ikke tidligere brugt så mange penge på
et indslag og vi ved jo nogenlunde hvor mange gæster der kommer.

Hjertestartere ved Martha – lige en opdatering omkring det.
•
•
•
•
•
•

2 store i Tolne og Mosbjerg
2 mindre i Blæsbjerg og Dvergetved
Der er 2111 kr. på kontoen, det er ikke nok til nye batterier i alle 4.
Batterier har normalt en holdbarhed på 5 år. Hvis Falck har hentet maskinen så skifter de
batteriet.
Dvergetved udløb maj 2022 + Blæsbjerg udløb juni 2022 – nye koster ca. 1200 +moms
Tolne
udløb juli 2023 + Mosbjerg udløb mar 2024 - nye koster ca. 2000 +moms

Martha fortæller at der er 3 nye familier i Dvergetved som har ytret ønske om at være med som
hjerteløbere..
Nuværende kasser ruster og der er behov for nye, plast kasserne er dog ikke så gode, ved ikke helt
endnu hvad nye koster måske omkring 6500-7000 kr. Der er en som hun vil kontakte vedr. dette og
undersøge det nærmere for at se om der kan findes en løsning.
Martha vil gerne fortsat arbejde med projektet, men der er selvfølgelig også den mulighed at høre
om Tryg Fonden vil overtage det. Karen synes at Martha skal fortsætte så længe som muligt med at
stå for projektet og tjek af starterne.
Martha spørger om hun kan få en oversigt over de nye beboere i området så hun kan besøge dem og
tilbyde medlemskab.
Der kommer også noget på skærmen + Martha vil tage kontakt til Niels Helver for at lidt omtale i
avisen igen.
Landsbyrådet har tidligere givet tilsagn om at dække resten når batterier skal skiftes og dette gælder
stadig

Meddelelser fra udvalg mv.
Spejderne v/Finn - Det hele kører fint intet nyt at tilføje.
Asbjørn – Tolne skovpavillon - har ansat 3 rengøringsdamer flexjobbere og Knud Mølgaard er
blevet kasserer.
TMI/støtteforeningen fik 5000 kr. hver for hjælp til Rotary festen.
Kurt fra Arkivet - De har fortsat ikke fået udleveret nøgle til arkivet.
Kurt fortæller også at der er blevet bevilget en lift til aktivitetsudvalget kan komme til benytte lokale
på skolen fremover – det sidste skal lige falde på plads, der skal også males i lokalet.
Mosbjerg Borgerfor – 27/11 opsættes de små juletræer.
Der er sogneeftermiddag på onsdag med Christina Rafn – se i kirkebladet/avisen.
Karen Brugsen – siger thumbs up - lørdag har de personalepleje så der lukkes kl. 18. De skal være
på TMI med Halloween tema – der serveres pizza og hotdogs mv.
Tolne Borgerforening v/Brian - Fællesspisning og banko på efterskolen 23/11 sammen med tmi.
Arrangementet 16/10 Irsk aften gik fint – go stemning og go musik.
Annette - Volley går fint og rykkes måske til hallen igen.
Karina støttefor. Skole/børnehus - de holder julefrokost i Stakladen den 6/11, p.t. er der 131
tilmeldte så de er tæt på udsolgt.

Side 2

Regnskab - intet nyt at berette alt kører fint og der er jo ikke de store aktiviteter.

Næste møde
29/11 på Friskolen

Side 3

