
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Mandag den 26. august 2019 

 

Deltagere: Jens Martin Jensen, Søren Olsen, Sofie Winther, Finn Højer, Kim Egeskov og Kasper Friedrich  

Afbud fra: Peter, Falle og Jesper 

Dagsorden 

Emne  

1. Godkendelse af referat Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

3. Generel orientering Outdoor v/Finn 
Finn deltog før sommeren i et møde – ’Grønne Frivillige’. Omdrejningspunktet for 
mødet var, hvordan kommunes grønne områder kunne udnyttes bedre. Der blev 
eksempelvis talt om at der er flere steder i kommunen, hvor private har tilladelse til at 
holde geder, får eller kvæg på kommunens grønne områder. Ved mødet fik Finn 
kontakt til en lokal, som kunne være interesseret i lade sine får græsse i Lunden. 
 
Lokalrådet talte for og imod. Udelukker et ”fårlaug” at Lunden kan benyttes til andre 
formål? Behøver det være en permanent løsning? Kunne man gøre det til et fælles 
projekt ved fx at sætte borde og bænke op ved folden, eller lade lokale købe et halvt 
får? 
 
Det aftaltes at Finn følger op på projektet, når ’Grønne Frivillige’ har opsamlingsmøde 
til september. 
 
Busforbindelser til Them og Salten v/Kim 
Mange lokale har kontaktet lokalrådet grundet udfordringer med ,at deltage i 
uddannelse, arbejde mm. grundet den nuværende dækning af offentlig transport. Det 
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aftaltes at vi holder bolden i gang i avisen og på facebook, og sørger for at have 
snakken gående i området så kommunen er opmærksom på problemstillingen. 
 
Ungetilskud til sodavandsfester v/Sofie 
Vi har ventet på at den nye halbestyrer er faldt på plads, men der forventes at være 
stor forældreopbakning på skolen. Sofie genoptager lige så stille arbejdet med dette 
projekt. 
 
Lokalområde med kant v/Kasper 
Der er opstartsmøde torsdag den 29/8 med de to andre lokalområder som deltager i 
bosætningskampagnen. Vi har ti lokale som har tilmeldt sig arbejdsgruppen, som 
Kasper i øvrigt er tovholder for. Udover salgsopstillingen og de småprojekter – som er 
bosætningskampagnens primære formål – aftaltes det, at vi også forsøger at få idéer til 
de kortfilm som er ved at blive lavet om vores lokalområde. 
 
Kortfilm om Them og Salten v/Kim 
Optagelserne til kortfilmene om vores lokalområde er begyndt. Temaer for filmene er 
naturen, kulturen (Toftebjerg og Hallerne) og erhvervslivet. Der vil også være 
interviews med borgere, som vil fortælle om hvorfor Them og Salten er et godt sted at 
bo. 
 
Årets lokalområde v/Kasper 
Der blev sendt en ansøgning til Årets Lokalområde før sommerferien. 
Dommerkomitéen har taget stilling blandt de 7 indstillede lokalområder. Vinderen 
bliver annonceret ved en passende lejlighed. 

4. Julebelysning Salten EL har taget teten med at få klaret de tekniske opgaver. Tilbage er følgende 
opgaver: 

▪ Der skal laves vedtægter til foreningen 
▪ Den økonomiske model skal afklares fx oprettelse af MobilePay-konto 
▪ Hvordan får vi hvervet medlemmer? 
▪ Finn undersøger mulighed for opbevaring af belysningen uden for sæson 

 
Det aftaltes at der indkaldes til borgermøde torsdag den 24. oktober, hvor foreningen 
kan etableres og det sidste arbejdes planlægges. 
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5. Det Gamle Bibliotek Der blev etableret en arbejdsgruppe ved borgermødet i juni. Kim og Søren deltager i 
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er pt. ved at undersøger behovet for aktiviteter til de 
unge på Frisholm Skole. 

6. Byplanlæggeren kommer på besøg d. 16/9 Vores områdes byplanlægger kommer på besøg d. 16/9, for at høre hvad der røre sig 
herude. Vi aftaler at visionsplanen er et godt udgangspunkt for aften. Kasper forberede 
en simpel præsentation af denne. 

7. Regnskab 2018 Udsættes til næste møde, da Falle har meldt afbud til aftens møde. 

8. Eventuelt Skiltning ved vejen ind til Askehuset 
Kasper har bemærket af udsigtsforholdene er noget ringe på Harbohøjvej omkring 
vejen ind til Askehuset, og dette kan føre til ringe trafiksikkerhed for institutionens 
børn. Kasper undersøger om det er muligt at opsætte skiltning. 

 

 


