
 
REFERAT 
Ulstrup Lokalråds møde tirsdag 14. november  2017 I Ulstruphallen 
 
Tilstede:  OMP, TN, AMK, SA, TL, CJ 

 
Fraværende: KWK 
 

 
Dagsordenen 
 

1. Referat er godkendt fra sidste møde (kommentarer?). 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Evt. korte meddelelser. 
4. Der skal NU igangsættes aktivitet for ”pengestøtte” 

brev? opslag? andet - (Forslag /brev). 
5. Juletræ, aftale om opsætning/tilslutning samt at ”torvet” først tændes den 3.dec. (Spejdernes dag). 
6. Evaluering af 8. nov. 
7. Eventuelt 
8. Næste Lokalrådsmøde. 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Ingen bemærkninger – Fremover skal økonomi være et fast punkt på dagsordenen. 

3. Evt. korte meddelelser 

 Lars B. Olesen Organisten v Ulstrupbro Kirke fortæller om sangarrangement i Mariager og Øster 
Hurup. Han vil gerne arrangere tilsvarende den kommende sommer f.eks. 
Dannebrogpladsen/Marinanen. 

 AMK er nyvalgt til Frivilligrådet. 

 Beredskabsstyrelsen, Irma. Vi kan hvis vi er 5-7 personer få et 3 timer kursus i livredende 
førstehjælp gratis på vores adresse.  

 Markedsføring af grunde: Vi kan kontakte Helle Langkjær Favrskov Kommune. Der er planlagt 
markedsføring af grunde Thorsø og Ulstrup. Kommunen har droneflyver. 

 
4. Der skal NU igangsættes  aktivitet for ”pengestøtte” 
    brev? - opslag? – andet - (Forslag /brev) 

 Vi gennemgik kontoudtog – afventer gennemgang og opgørelse fra kasseren.  
Regning vedligeholdelse af hjertestarter betales snarest.  
Ole tager kontakt til Hans Minor Vedel for møde, så vi kan søge specifikke midler til vedligehold og 
til lokalrådets drift. Kasseren skal være med til at udarbejde et overslag over de midler, vi har brug i 
2018 for forud for mødet. – Udarbejde opgørelse/ansøgning til Favrskov Spildevand. Be om nyt 
materiale til hjemmesiden.  

 Der udarbejdes opslag til skærm i hallen med henvisning til hjemmesidens adresse. - AMK 

 Næste møde bør vi udarbejde ansøgning til Bikuben Fonden.  Ole kontakter Lasse for oplæg. 

 AMK opdatere/kopiere brev fra Voldum og ændrer beløbet til 600 kr. – udarbejder kopi af lille 
folder. AMK  
Fremadrettet skal vi have en rigtig folder, som skal på biblioteket og som kan lægge hos 
ejendomsmægleren. CJ/KWK + Torbjørn og Anne-Mette (alle vil være med).  
AMK kontakter KWK for at få eksisterende tekster og illustrationer – AMK starter opsætning til 
korrektur. 

 Carsten og Tommy kontakter firmaerne for at forny sponsorat.  

 Uddeling af foldere kan evt. ske med spejdernes hjælp – tidligere fik de betaling kr. 1.500,- 



 
 
5. Juletræ, aftale om opsætning/tilslutning  
     samt at ”torvet” først tændes den 3.dec. (Spejdernes dag). 
Kæder og stjerner skal efterses. Udfald sidste år kan muligvis skyldes kommunens tænd/slut funktion.  
Kæderne forsynes fra kommunens lysmaster. Dvs ingen udgift til strøm. Kommunen forsyner os med 
juletræerne. Lasse får info når træerne kommer, han informerer til Ole. Ole henter lyskilderne og 
informerer når der er behov for arbejdskraft. Ole tager stige m.v. med. 
 
6. Evaluering af 8. Nov 
Kort gennemgang af positive og negative oplevelser. 
 
7. Eventuelt 
Intet. 
 
8. Næste Lokalrådsmøde 
Tirsdag den 9. jan 19:00 
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