
Referat fra møde i lokalråd den 10.8.2022 i Laden. 

Deltagere: Hanne, Uwe, Carl-Heinz, Lenhard, Flemming, Christian, Lars, Margit, Christa 

1. Orientering fra Hanne 
Fredagsfællesskab gennemføres i september som vi plejer. Hanne lægger opslag på FB. 
Lars/Christian tjekker beholdning af øl/sodavand. 
 
Koncert med Paul Eastham i juni næste år. Hanne afklarer med PE om han kan fredag den 23.6. ifm. 
Sct. Hans. Hvis ikke, så er 9.6. og 16.6. mest egnede. 
 

2. Frilandsby 
Hanne har den 5.8. sendt mail med spørgsmål fra Landdistrikternes Fællesråd ud til alle. 
Spørgsmålene drøftes på et online-møde forud for møde den 30.8. i Ryslinge. Lars, Hanne og Margit 
sender deres forslag til svar for hurtig kommentering ud til alle. 
Lars afklarer med landdistriktskoordinator Karin Kjærsgaard, om hun vil deltage sammen med ham i 
mødet den 30.8. 
 

3. Grejbank 
Rullestillads til maler-arbejde og kæmpe stige i aluminium anskaffes. Ca. pris er 3.000 kr. pr. stk. 
Lars anskaffer dette. Derudover vil Lars P. gerne stille pælebor til rådighed i grejbank. 
Lars/Christian udfærdiger en kalender-løsning for registrering af lån i grejbank. 
 

4. Brandtomten 
Der er usikkerhed om rester fra ajletank/møddingplads samt en brønd bliver fjernet. Christian 
snakker med pladsmanden om han har dette med i sin opgave for rydning af pladsen. Hvis ikke, skal 
der være en kontakt til kommunen herfor. 
 
På møde med kommunen (Ole B. Svendsen og Karin Kjærsgaard) blev vi orienteret om muligheder 
for planlovsmæssige ændringer af området. Mulighederne er enten en lokalplan eller en 
landzonetilladelse. Efterfølgende skal byggetilladelserne indhentes. 
- Lokalplan fastlægger rammerne for området – udarbejdelse er ca. 1 år og koster ca. 100.000 kr. 
- Landzonetilladelse fastlægger i detaljer, hvad der må foretages. 
 
Hanne inviterer Jes Vagnby til møde for opgaven med at udarbejde forslag for torv og brandtomt. 
Mødet forventes at ligge i festivalugen. Deres bud på økonomi for opgaven er 48.000 kr. Lars og 
Hanne spørger ham for nærmere afklaring af, hvad pengene dækker over. 
 

5. Sprogskole 
Der er 12 tilmeldte til mødet kl. 19.00. Lars har møde med Bonnie fra Ludwig Andresen Schule for 
afklaring af mulig undervisningsmateriale. Der vil være behov for en White-board til 
undervisningen. 
 

6. Evt. 
Installation af strømforsyning i grejhytten afventer afklaring af udforming af brandtomten. 
 
Ref./Christa 


