
 

REFERAT 
Ulstrup Lokalråds møde 10. april 2017 I Ulstruphallen 
 
Tilstede:  Ole Mogens Pihl (OMP), Tommy Nyengaard (TN), Klaus W Kristensen (KWK),  

Carsten Juul (CJ) og Ann-Mette Kirkegaard (AMK) 
Fraværende: Marlene Kragh Sand (MS), Thorbjørn Lager (TL) 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møde. 

3. Godkendelse af dagsordenen. 

4. Evt. korte meddelelser siden sidst, alle. 

5. Sager til behandling / info 

a.1 Trækstien 

a.2 Broen 

a.3 Dannebrogpladsen 

b Julebelysning 

c. Markedsføring 

d Kulturby 2017 

e Fundraising/LAG ansøgning 

f Miniskærme 

g Hjemmeside og facebook 

h Samarbejde med UIF 

6. Carsten har foreslået følgende punkter, 

7. Miniskærmene og annoncering 

Afholdelse af møder i Hallen, 

Hallens fremtidige samarbejde med Bamsebo kontra ”Multihallen”- kan trækstien bruges som 

forbindelsesvej her imellem? 

 
1. ordstyrer:  
OMP blev valgt 
 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møde 
Godkendt uden bemærkninger.  
Fremover bliver referat rundsendt, og eventuelle bemærkninger sendes til referent, som retter til. Referat 
godkendes på næste bestyrelsesmøde og opbevares i elektronisk form.  
 
3. Dagsorden 
Blev godkendt. Pkt. 5 refereres med underpunkter 
 
4 Korte meddelelser/siden sidst 
- Kran ved ophalepladsen på Dannebrogpladsen bruges som legeredskab og er ikke funktionsdygtig da split 

mangler. Lokalrådet foreslår at kranen udstyres med en nøgleboks, hvor man ved henvendelse pr telefon 
kan få oplyst en kode til en elektronisk lås (måske tlf.nr. til Favrskov Forsyning, der er døgnbemandet) – 
AMK kontakter Heidi 

- Rengøring af det offentlige toilet på Dannebrogpladsen er ikke tilfredsstillende. Intervaller må ikke være 
mere end 1 uge mellem hver rengøring. I sommerperioden vil 2-3 ganges rengøring pr. uge være ønskelig. 
– AMK kontakter Heidi 

- Pengebeholdning/Bank overdrages til KWK, OMP tager i banken. 
 
5. a1 Trækstien 

Skiltning er ok, og de pæle der var smidt i vandet er/bliver sat på plads. De planlagte QR koder (som var 
aftalt til at være dynamiske) afventer Ulstrup Skole, Arne. 
AMK har været med til via Grønt Guld/Velux fonden at skaffe kr. 56.000 til forbindelsessti fra 



 
Hagnstrupparken og til trækstien (blev sparet væk under projekter). Desværre vil grundejeren ikke give 
tilladelse til etablering af grusudlæg med en række begrundelser borgergruppr, hvem er det, det er min 
jord, jeg vil godt ha’ en lejeindtægt (kommunen havde tilladelse ifm det oprindelige projekt). I 
Partnerskabt ønsker man at etabere forbindelsen længere mod vest, og Marianne Rigtrup vil kontakte 
denne grundejer. Afventer svar fra hende ultimo april. Hvis det ikke lykkes vil Klaus Overgaard Kristensen 
(Favrskov Kommune) og Carsten Juul (og muligvis Uffe fra Hagensrupparkens Grundejerforening) prøve at 
kontakte den grundejer som afviste at give tilladelse da det var AMK der kontaktede ham. 

 a2 Broen 
Kommunen har beviliget et beløb, så broen bliver istandsat. Gennemsigtige sider – muligvis bygges den 
bredere . 

- a3 Dannbrogpladsen 
Shelters på Dannebrogpladsen, kan bookes via – Ud i Naturen -  
Der skal opkræves betaling for overnatning (kr. 30,- pr person)  
Favrskov kommunes skoleelever og Favrskov spejdere er fritaget for betaling. 
Det foreslås af spejderene eventuelt står for opkrævning, mod at de kan beholde de penge, der kommer 
ind. (Uffe undersøger om der er vilje/evne til at løse opgaven hos styrelsen). 
En række alternative forslag var indbetaling til konto/Mobile Pay/Andre foreninger. 
AMK spørger Vibe (naturvejleder) om hvorledes andre håndterer situationen. 
Nye frivilligdage  planlægges til lørdag den 6. maj (Ansvarlig KWK) og lørdag den 20. maj (Ansvarlig CJ). 
- Vi skal male 2 gang, og derfor bruge maling/pensler som sidst – AMK kontakter Heidi, da vi går ud fra at 
kommunen selvfølgelig stiller nødvendige materialer til rådighed. 
- Der skal ryddes op, bålpladser rengøres, affald fjernes (trailer/sække skal skaffes) 
- Brændet skal saves i mindre stykker, som kan kløves med en almindelig økse, og der skal bære brænde 
op til erstatning af det afbrændte. 
- Vi skal have etableret en huggeblok med en metaløkse fastgjort med en solid kæde og vi vil have en 
grilrist til det store bålsted (KWK kontakter produktionsskolen for pris/AMK kontakter Heidi for at få 
midlerne. 
- Der mangler skiltning med regler for ophold, kørselsforbudt, betaling m.v. og der bør sættes pæle op, 
som forhindrer bilkørsel ind til shelterne – Heidi? 

5.b Julebelysning skal fremover opbevares hos Genbrugstoner ApS, Bøgevej 4, Ulstrup 
Afhentes hos Lasse. Ansvar: TN/KWK. Reparation af elforsyning på Torvet og opætning besluttes senere.  

5.c Markedsføring Her er intet ny. Ansvar – tekster mv.: TL (tovholder)/AMK.  
Hardware (skærmopsætning – opløsning, format m.v.: TN/KWK 
Kalender på biblioteket (format er kendt) –  Der opsættes nye skærme i Hallen og i Brugsen og evt. en 
ekstra skærm i Biblioteket. Dines (Hallen) stiller en skærm til rådighed. 

 Den fælles Ulstrup kalender skal indeholde opslag fra: Kommunen/Biblioteket, Hallen, UIF, Lokalrådet og 
øvrige lokale aktører (KFUM spejdere/Lions/Ulstrup slot m.fl) 
Der skal afholdes separat møde med Gitte Appel/Ole Krog, som vil stå for opdatering af den fælles 
kalender. (AMK) 

5.d Kulturby 2017  Ansøgning om midler er blevet afvist af Kultur og Miljøudvalget ( ønsker ikke skabe  
præcedens for finansiering af byfester). Der er møde med styregruppen i Ulstruphallen 25.4 kl. 19:00 for 
afklaring. (separat referat fremsendes af Biblioteket) 

5.e Fundraising/LAG ansøgning  OMP kontakter MS inden 25.4 – forløb aftales nærmere pr. mail. 
5.f Miniskærme – er behandlet under 5.c 
5.g Hjemmeside og facebook  TN har nu adm. Rettigeder til den åbne facebookside: Ulstrup Lokalråd - Den 

offentlige gruppe. Mangler rettigheder til: Ulstrupby lige som der mangler overdragelse af hjemmesiden: 
Adressen er????. TN vil fremover gennemgå opslag på den åbne facebookside med kritiske øjne, så siden 
er interessant og informativ. TN kontakter Morten 

5.h Samarbejde med UIF – drøftes med Freddy på kulturby mødet 25.4  
6 Miniskærme og annoncering behandlet ovenfor. Møde i Hallen. Der tegnes et abonnement til kr. 250,- pr. 

år – derefter kan vi holde alle møder her UB Der betales for forplejning. Mærkning af rute til Bamsebo og 
retur -  CJ følger op. 

 
Referent AMK/260417 

http://udinaturen.dk/facilitet/Shelters-på-Dannebrogpladsen/18198

