
                       Lokalråd for Them-Salten           

               

Lokalrådsmøder  

 
 

Referat fra Referat fra Referat fra Referat fra ekstra ordinærtekstra ordinærtekstra ordinærtekstra ordinært lokalrådsmødelokalrådsmødelokalrådsmødelokalrådsmøde den 12.06.14 kl.: 19:00 21.30 
 
Deltagere:  
Leif Thøgersen, Falle Laygardt, Jette Bie, Marc laCour, Søren Olsen og Margrethe Schaarup 
MødeMødeMødeMøde    DatoDatoDatoDato    IndholdIndholdIndholdIndhold    NotaterNotaterNotaterNotater    AnsvAnsvAnsvAnsv

arararar    
 
Punkt 1 

 
12.06.
2014 

Godkendelse af 
referat fra 04.06.14    

Referatet godkendt med få præciseringer og 
tilføjelsen 
Punkt 3:Punkt 3:Punkt 3:Punkt 3: Links på Hjemmesiden skal kun rette sig 
mod;  
Them Borger og grundejerforening samtThem Borger og grundejerforening samtThem Borger og grundejerforening samtThem Borger og grundejerforening samt    
Salten Borger og grundejerforeningSalten Borger og grundejerforeningSalten Borger og grundejerforeningSalten Borger og grundejerforening.    

Alle 

 
Punkt 2 

 
 

Konstituering af Konstituering af Konstituering af Konstituering af 
bestyrelsebestyrelsebestyrelsebestyrelse    
 
Grundet forfald af 
tidligere formand 

Et enigt holdEt enigt holdEt enigt holdEt enigt hold peger på Søren Olsen som ny 
formand for Them-Salten Lokalråds bestyrelsen 
Søren Olsen modtager valgetSøren Olsen modtager valgetSøren Olsen modtager valgetSøren Olsen modtager valget    
 
Søren Søren Søren Søren udarbejder herefter dagsorden 
 
Søren kontakterSøren kontakterSøren kontakterSøren kontakter tidl. formand vedr. overdragelse 
af materiale som vedrører Lokalrådet. 
    
SørenSørenSørenSøren kontakter Biblioteket vedr. muligheden for 
opsættelse af en Lokalrådspostkasse til konkret 
post til Lokalrådet. 
 
Søren kontakter og orientererSøren kontakter og orientererSøren kontakter og orientererSøren kontakter og orienterer By ansvarlig Mette 
Geertsen samt Jette Pedersen, koordinator for 
Lokalrådene.  
De forventes at orientere øvrige interessenter. 
 
Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer, vi vil 
senere peger på personer med interesse for at 
indgå i Lokalrådets arbejde, og inviterer dem ind i 
Lokalrådet. 
Lokalrådet må selv sikre suppleanter. 
 
Øvrige Øvrige Øvrige Øvrige rådsrådsrådsrådsmedlemedlemedlemedlemmermmermmermmer bibeholder tidligere 
poster, se nedenfor 

 
Alle 

  Næstformand:Næstformand:Næstformand:Næstformand:    
Leif Thøgersen 

 
 

 

 
 

 Kasserer:Kasserer:Kasserer:Kasserer:    
Falle Laygardt 

  

  Sekretær:Sekretær:Sekretær:Sekretær:    
Margrethe Schaarup 

 
 

 
 

  Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside 
ansvarlige:ansvarlige:ansvarlige:ansvarlige:    
Jette Bie 
 
Marc La Cour 

 
 

 



Side 2 af 2 

 
Punkt 3 

 HjemmesidenHjemmesidenHjemmesidenHjemmesiden    Der er stadig fejl og mangler på Lokalrådets 
Hjemmeside, ændringer fremstår ikke  
    
Marc kontakter Marc kontakter Marc kontakter Marc kontakter atter atter atter atter 2X Bent2X Bent2X Bent2X Bent for at sikre at alle 
rettelser til hjemmesiden effektueres og 
referaterne synliggøres 
 
Vi drøfter til senere effektueringdrøfter til senere effektueringdrøfter til senere effektueringdrøfter til senere effektuering:::: Lokalråds 
mailadresser til os hver især på Hjemmesiden    

Alle 

 
Punkt 4 

 Billeder og film fra Billeder og film fra Billeder og film fra Billeder og film fra 
lokalområdetlokalområdetlokalområdetlokalområdet    

Jette Jette Jette Jette har kontaktet John Andersen, han ligger 
ikke inde med billeder af vor natur. 
 
MargretheMargretheMargretheMargrethe vil prøve at tage på tur og tage billeder 
som måske så kan bruges? 

Alle 

 
Punkt 5 

 Mødedatoer for Mødedatoer for Mødedatoer for Mødedatoer for     
SidsteSidsteSidsteSidste    halvårhalvårhalvårhalvår    2014201420142014    
    
Torsdag den 21. 
august 2014  
 
Torsdag den 28. 
august 2014 
 
Torsdag den 11. 
september 2014 
 
Torsdag den 9.  
oktober 2014 
 
Torsdag den 13. 
november 2014 
 
Torsdag den 11. 
december 2014 

Møderne er aftenmøder primært torsdage 
Berammet i tidsrummer 
Kl.: 19:00 – 21:30 
Ordinært møde,Ordinært møde,Ordinært møde,Ordinært møde, afholdes hos Leif 
Spørgsmål samles til mødet den 28. aug 
 
MødeMødeMødeMøde med Hanne Arens og Borgmesteren vedr. 
Them Rådhus 
Tidspunkt mangler?Tidspunkt mangler?Tidspunkt mangler?Tidspunkt mangler?    
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidligere: 
Kaffe og kage medbringes på skift 
Prik én person til første møde, i kommende 
dagsorden 

Alle 

Punkt 6 
 
 

 Årligt offentligt Årligt offentligt Årligt offentligt Årligt offentligt 
møde for Themmøde for Themmøde for Themmøde for Them----
Saltens borgereSaltens borgereSaltens borgereSaltens borgere    

Vi foreslår at mødet afholdes  
Torsdag den 25. september 2014Torsdag den 25. september 2014Torsdag den 25. september 2014Torsdag den 25. september 2014    
 
Søren spørgerSøren spørgerSøren spørgerSøren spørger By ansvarlig om deltagelse i 
mødet. 
 
Når vi har datoen og By ansvarlig på plads  
vurderer vi, hvor mødet afholdes denne gang. 
Vi har tidligere foreslået at møderne skiftevis 
holdes i Them Medborgerhus og i Salten 
Medborgerhus 

Alle 

Med venlig hilsen referenten; Margrethe Schaarup 


