
 

  

Øster Lindet Lokalråd.   
Referat fra bestyrelsesmøde d. 17.  november 2022.   

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

Carstensen (EC), Bente Witt (BW) Elise Madsen (EM), Helle Jeppesen (HJ), Henning 

Jensen (Menighedsrådet), Ib Clemmensen (Forsamlingshuset), Hedda Fuglsig 

(Lokalhistorisk Forening), Ellinor Jensen.      

Dagsorden:   

1. Gennemgang af referat fra d. 7. juni.     

2. Hjemmesidens fremtid.      

3. Placering af pylon.      

4. Orientering ved formanden.     

5. Eventuelt og næste mødedato.     

 

Ad.1:  Referat fra d. 7. juni. 2022. Ingen kommentarer.   

                               

Ad.2:  Hjemmesidens fremtid. MR orienterede om det hidtidige forløb. Der har været et 

møde mellem MR, Bruno Bennedsen og Renè Kjær.  Bruno og Renè har tidligere arbejdet 

med hjemmesider. Processen er i gang. Der har været møde med Lars Nissen Agerskov om 

det videre forløb. Når der foreligger noget mere konkret indkalder lokalrådet til møde i det 

samme forum,  som var inviteret d. 25. august 2022. Henning Jensen ønsker fortsat at stoppe 

som redaktør af hjemmesiden, men kan fortsat konsulteres. Næste møde i gruppen finder 

sted inden d. 25. nov. 

 

Ad. 3: Placering af pylon. Lokalrådet anbefaler, at pylonen placeres på venstre side af 

Fuglsigvej set fra rundkørslen og så tæt på rundkørslen som muligt.  

 Ad. 4:  Orientering. Møde med kommunen angående fortov langs med Stadionvej. Der er 

ikke plads til et fortov i gadehøjde, men der foreslås en sti langs med fodboldbanen i højde 

med denne.  

Lokalrådet hjælper med ansøgning til fonde. Projekt bålhytte. Der foreligger et budget for 

reparation af taget. Nærmere undersøgelse viser, at bålhytten bør erstattes af en ny. 



Lokalrådet udpeger EC som lokalrådets repræsentant i gruppen af initiativtagere for projekt 

bålhytte. 

Ad. 5:   Eventuelt. MR, PB og GK har været til møde med Vejdirektoratet angående den 

planlagte cykelsti mellem Øster Lindet og Jels. Der foreligger endnu ikke et referat fra 

mødet. 

Ingen medlemmer af lokalrådet kan deltage i Landdistriktskonferencen d. 21. nov. 

Næste møde i lokalrådet er ikke aftalt.    

ref. BW.    

Hermed formandens bemærkninger til referatets punkt 3: 

”Hej, 

Vi aftalte at efterprøve muligheden for placering tættest muligt på rundkørslen på nordsiden 

(blå kryds), da der i forvejen står 2 skilte på sydsiden og dens funktion skal være visuel og 

gøre forbipasserende på hovedvejen opmærksom på indgangen til Øster Lindet. Den får ikke 

funktion som “opslagstavle” for de gående trafikanter - der blev vi enige om at der er gode 

løsninger og placeringer til det i forvejen.  

 

Så må vi se, om der er mulighed for det. 

 

Vh mikael” 

   


