
 

Øster Lindet Lokalråd.  
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022.  

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Erik 

Carstensen, Bente Witt (BW) Henning Jensen (HJE), Elise Madsen (EM), og Kaj Frandsen 

(KF) lokalhistorisk forening. 

Afbud: Helle Jeppesen.     

Dagsorden:  

1. Gennemgang af referatet fra d. 22. juni 2021.   

2. Beslutning om opstilling af pyloner samt den grafiske udformning.   

3. Gennemgang af dialog med kommunen d. 7. okt.    

4. Planlægning af generalforsamling d. 17. marts 2022.  

5. Orientering v/ formanden og andre.  

6. Eventuelt og næste mødedato.  

  

Ad.1:  Referatet fra d. 22. juni. Kommentar: Øster Lindets gamle brandsprøjte er nu placeret 

i vandværkets gamle bygning. Lokalhistorisk forening vil udarbejde plancher. For besøg kan 

man henvende sig til Lokalhistorisk Forening.      

Ad.2:  Beslutning om opstilling af pyloner samt den grafiske udformning. HJE gennemgik 

de grafiske udkast, som lokalrådet kan tilslutte sig. Pylonen ønskes placeret så tæt på 

rundkørslen som muligt. Hvis Øster Lindet får 2, så også en placering på Terpvej tæt ved 

byskiltet. MR skriver til kommunen angående vore ønsker. Lokalrådet mener fortsat, at 

fremtiden ligger i digitale pyloner.  

  

Ad.3:  Gennemgang af dialogmødet med kommunen d. 7. okt. Lokalrådet har fået tilsendt et 

notat fra mødet. Med udgangspunkt i dette gennemgik MR mødets dagsordenspunkter.        

Ad.4:  Generalforsamling d. 17. marts i Forsamlingshuset kl. 19.00. Som foregående år 

afholdes der generalforsamling fælles med Vandværket og Forsamlingshuset. På valg: Peter 

Bojsen og Gunnar Kloppenborg. Begge er villige til genvalg. Suppleanterne er: Henning 

Jensen og Frede Michaelsen. HJE ønsker ikke genvalg. MR spørger FM om han fortsat vil 

vælges som suppleant. Revisor KF er villig til genvalg. Revisorsuppleant Kirstine Lauridsen 

er villig til genvalg. Lokalrådet sørger for annoncen i NY Tirsdag. Vandværket bestiller 

brød. Orientering fra kassereren: kassebeholdningen d.d. kr. 144.474,97.  

 



Ad.5:  Orientering ved formanden og andre. 

Ny Tirsdag har opfordret lokalrådene til at skrive en klumme. Øster Lindet skriver flg. Uger: 

Ugerne 8, 19, 36, og 47. 

Lokalrådet har investeret i Hjertestarter på Forsamlingshuset. 

EC orienterede om anlæg af en legeplads ved Minigolfbanen. 

Pakkeboks er opstillet ved Forsamlingshuset. 

Kommunen har afholdt Landdistriktskonference d. 23. nov. Øster Lindet lokalråd var 

repræsenteret med 2 deltagere. 

   

Ad.6:   Eventuelt. Landdistriktsudvalget og lokalrådene fortsætter i næste byrådsperiode. 

Landdistriktsudvalgets medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen:  

Morten Thorøe (V), Jakob Bech Jensen (C), Martin Clausen (LB), Tanja Vestergaard Skøtt 

(A), Marion Mortensen (V).  

Der ønskes en form for julebelysning i Øster Lindet. Behandles på næste møde.  

Næste Møde: Onsdag d. 9. marts kl. 19.00        

 

Elise sørger for kaffe. 

 

ref. BW.   

  


