Them-Salten Lokalråd

Referat af lokalrådsmøde
Onsdag den 2. december 2020
Deltagere: Jens Martin Jensen, Søren Olsen, Finn Højer, Kim Egeskov, Jesper Henriksen og Kasper Haahr Friedrich
Afbud fra: Sofie Winther, Falle Laygardt og Peter Rosendahl Laursen

Dagsorden
Emne
1. Samarbejdsaftale med Nærdemokratiudvalget
2. Byens Hus

Udkastet til samarbejdsaftalen blev drøftet, og Kim laver et udkast til kommentarer.
Bestyrelsen for den nye forening, er godt i gang med arbejdet. Største fokus for tiden,
er planlægning af hvordan der kan blive samlet midler til renovering af huset, samt at
få skabt en plads til Huset i lokalområdets bevidsthed.
Kommunen har konstateret skimmelsvamp i bygningens kælder, og det er uvist om det
får konsekvenser for hvordan kommunen overlevere bygningen til foreningen.
Planen har indtil nu ellers været, at huset tages i brug 1/9-21, da en renovering til den
tid kan være overstået.
Der planlægges en flaskeindsamling, et virtuelt løb, crowdfunding og meget mere.
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3. Lokalrådets budget

4. Julebelysningsforeningen

5. Skolen søger projekter

6. Rådhusgrunden (Remagrunden)

Vi har ikke brugt mange af lokalrådets midler i 2019. Det aftaltes at lokalrådet støtter
de lokale foreninger Julebelysningsforeningen (kr. 2000), Byens Hus (kr. 4000) og Them
skate- og løbehjulspark (kr. 4000) økonomisk.
Der har været udfordringer med de tekniske installationer, så der har ikke været lys i
belysningen de første dage i december. Julebelysningsforeningen monterede
belysningen 1. søndag i advent.
Det vil blive undersøgt, om julebelysningsforeningen kan blive en underforening i en af
områdets andre foreninger, for på den måde at undgå besværet med at etablere en
bankkonto.
Kasper er blevet kontaktet af skolen, som meget gerne vil have eleverne inddraget i
lokale projekter. Der bliver foreslået projekter såsom at give Torvet en kærlig hånd og
få dem inddraget i arbejdet med hvilke aktiviteter der skal være i Byens Hus.
Kasper går videre med dette.
Jesper og Kim har haft et møde med nogle af naboerne til grunden, hvor det er blevet
drøftet hvordan man sikre at byggeplanerne tager ordentligt hensyn til naboerne.
Status er, at kommunen er ved at kigge byggeplanerne igennem for at sikre, at de lever
op til lokalplanen.
God jul og godt nytår!

