
 

Øster Lindet Lokalråd.  
Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.  juni 2022.  

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

Carstensen (EC), Bente Witt (BW) Henning Jensen (Menighedsrådet), Ib Clemmensen 

(Forsamlingshuset), Hedda Fuglsig (Lokalhistorisk Forening), Bruno Bennedsen (ØIF).    

Dagsorden:  

1. Konstituering.   

2. Hjemmesidens fremtid. Fremlæggelse v/ Henning Jensen.    

3. Dagsordenspunkter til dialogmøde med kommunen.    

4. Udarbejdelse af et årshjul.   

5. Søgning hos fonde.   

6. Orientering v/ formanden og andre.  

7. Eventuelt og næste mødedato.   

Ad.1:  Konstituering:     Formand:      Mikael Rindom  

                                        Næstform:    Peter Bojsen  

                       Kasserer:      Erik Carstensen  

                       Sekretær:      Bente Witt  

Helle Jeppesen blev valgt til lokalrådets kontaktperson til kommunen i landsbyordningen.  

Lokalrådet er positivt stemt over for afholdelse af fælles generalforsamlinger for flere 

foreninger, dog højst de samme tre som i år: Vandværket, Forsamlingshuset og Lokalrådet.  

  

Ad.2:  Hjemmesidens fremtid. Henning Jensen ønsker at stoppe som redaktør af 

hjemmesiden.  Nuværende udbyder Huset Venture Nordjylland ønsker ikke længere at hoste 

Øster Lindets hjemmeside. Da vi har betalt for år 2022, må vi gå ud fra, at aftalen varer til 

31. december 2022. Henning Jensen er redaktør så længe. Det er kun 3 år siden, vi indgik en 

aftale med Huset Venture. Lokalrådet er enige i, at Øster Lindet bør have en hjemmeside. 

Hjemmesiden er en visuel udgave af folderen ”….det sker i Øster Lindet Sogn.”  Og vi 

mener, at hvis man vil vide noget om Øster Lindet, ser man på hjemmesiden. Det er vigtigt 

at få kontakt til en person, der vil og kan være kontaktperson /redaktør. Dette er måske 

tidspunktet for, at foreningerne bliver fælles om en hjemmeside. Derfor foreslår lokalrådet, 

at det videre arbejde med hjemmesiden foretages af alle foreninger i Øster Lindet. 

Lokalrådet foreslår, at der bliver indkaldt til et fællesmøde torsdag d. 25. august kl. 18.30 i 

uge 34. Her kan man bl.a. drøfte, hvad man vil med hjemmesiden. Det forventes, at de 

enkelte foreninger har drøftet spørgsmålene om hjemmesiden forinden. BW sender invitation 

ud til alle foreninger.  



Ad. 3:  Dagsordenspunkter til dialogmøde med kommunen. BW udarbejder 

dagsordensforslag ud fra de seneste to års referater. MR og EC sender beskrivelser, 

tegninger og budget over udvidelsen af Landsbyhuset til kommunen.    

Ad. 4:   Udarbejdelse af et årshjul. På generalforsamlingen blev det foreslået, at lokalrådet 

udarbejder et årshjul, samt arrangerer et årligt borgermøde med angivelse af dagsorden. 

Lokalrådet besluttede, at borgermødet afvikles i efteråret 2022.  

  

Ad. 5:   Søgning hos fonde. Lokalrådet vil gerne være behjælpelig med at søge fonde til 

forskellige projekter i Øster Lindet. Det forudsætter, at der fremsendes en projektbeskrivelse 

samt et budget, som lokalrådet kan tage stilling til. Den aktuelle forespørgsel gælder 

bålhytten ved Landsbyhuset. I den forbindelse dukkede spørgsmålet op, om hvem der ejer 

den.   

Ad. 6:   Orientering. Kommunen vil gerne vide, hvad motiverne på vores analoge pylon 

betyder. Efter få måneder som medlem for valggruppe 6 i landdistriktsudvalget har den 

valgte repræsentant fra Jels valgt at trække sig, så repræsentanten igen er Kim Nielsen fra 

Skodborg. Helle Jeppesen har henvendt sig til kommunen angående ønske om fortov langs 

Stadionvej. 3 repræsentanter fra lokalrådet deltager i kommunens møde om klimaplanen. 

Der er sendt en opfordring til foreningerne til at beskrive Øster Lindet, så vi kan deltage i 

konkurrencen om at blive året landsby. 

Ad. 7: Eventuelt og næste møde. Pakkeboksen ved Forsamlingshuset bliver fjernet har Post 

Nord meddelt, da ingen af de 3 selskaber, der egentlig leverede pakker her, vil have ansvaret 

længere. Lokalhistorisk forening opstiller plancher ved brandbilen. Øster Lindet lokalråd har 

spalteplads i Nytirsdag i uge 36 og uge 47.  

Næste møde uge 32 som et fyraftensmøde kl. 16.30. 

     

ref. BW.   

  


