
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Tirsdag den 7. januar 2020 

 

Deltagere: Søren Olsen, Kim Egeskov, Falle Laygardt, Jesper Henriksen og Kasper Haahr Friedrich  

Afbud fra: Sofie Winther, Finn Højer, Jens Martin Jensen og Peter Rosendahl Laursen 

Dagsorden 

Emne  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat  

3. Generel orientering Julebelysning v/ Jesper 
Kommunen er gået med til at give støtte, så vi kan få lavet de resterende stativer til 
julebelysningen. På den måde vil vi til december have julebelysningen langs hele 
Silkeborgvej og op til Dyrehaven. 
Det tog 40-50 minutter at hænge belysningen op og ned. Der bliver lavet en 
vejledningen til hvordan det foregik, så man kan drage på disse erfaringer fra år til år. 
 
Nu skal der bruges kræfter på at få etableret foreningen. Jesper fortæller at 
bestyrelsen vil troppe op på torvet en dag, og samle penge ind. Der arbejdes på en 
løsning så man kan støtte via mobilepay. Kasper kigger på om der kan laves en side om 
julebelysningsforeningen på lokalrådets hjemmeside, så interesserede kan finde viden 
om foreningen. 
 
Fårelaug i Lunden 
Poul Erik Thystrup fra Teknik og Miljø vil være tovholder på projektet fremover. Det 
forventes at han fortsætter projektet i nærmeste fremtid. 
 
Bosætningskampagne v/ Kasper 
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Kommunen er ved at rette salgsbrochuren endeligt til. Den vil være klar tidligt i det nye 
år. Kommunen har også godkendt indkøb af tre bordebænkesæt til Lunden. Der er 
endnu ingen plan for hvornår de bliver leveret. Eftermiddagsarrangementet med gåtur 
og grill forventes afholdt i juni, men man er ikke kommet langt med planlægningen 
endnu. 
 
Tilflytterarrangement v/Kasper 
Kasper blev i efteråret kontaktet af foreningen JCI, som havde spurgt ind til om vi 
kunne hjælpe med at finde arrangører til et tilflytterarrangement, som skulle foregå 
samtidigt i flere af oplandsbyerne i kommunen. Det er ikke lykkedes at finde nogen 
som kunne hjælpe med at arrangere dette. Aktivitetsudvalget i Salten Borgerforening 
går dog med overvejelser om at arrangere deres eget tilflytterarrangement. 
 

4. Fremlæggelse af regnskabet for 2018 Udsat til næste møde. 

5. Hvad er der af forslag til kommende opgaver for 
lokalrådet? 

Vi bliver enige om at kigge på dammen bag plejehjemmet. Kim kontakter kommunen 
og hører hvad de har af planer. 

6. Småfilm Kim viser et udkast som de lokale drenge har lavet. Udkastet er rigtig godt, men 
mangler lidt mere til børnefamilier. Salten skal også have en større rolle. Kim vender 
det med drengene. 

7. Eventuelt Nytårsfrokost 
Kim vil gerne lægge hus til en nytårsfrokost. Han opretters en doodle, så vi kan finde en 
dag. 

 

 


