Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 7. oktober 2020
Onlinemøde – deltagere: Karen, Else, Ove, Bjarne, Jesper (Nanna fraværende)
1. Valg af referent:
Jesper skriver referat.
2. Godkendelse af dagsorden, referat af mødet d. 27. september godkendt via mail
Dagsorden er godkendt og referat af mødet d. 27/9 er godkendt via mail.
3. Henvendelser siden sidst
Ikke nogen bemærkninger.
Møder med kommunen:
Møde i Oplandsudvalget d. 1. okt. udsat til 20. okt., fællesrådsseminar 21. okt. aflyst, besøg fra
Uganda 6. okt. udsat igen
Bjarne orienterer. Oplandsudvalget var på et kort besøg 8/9 for at se på kultur i Hjortshøj. Bjarne
og Karen havde været til møde med udvalgt inden. Det var en god mulighed for at vise udvalget,
hvad der sker i Hjortshøj. Der var aktiviteter flere steder, hvor udvalget kom besøg, bl.a. i
Byparken.
Vi skal naturligvis deltage i mødet med udvalget, når datoen bliver sat af kommunen.
4. Opsamling på workshop med kommunen d. 28. september:
Kommunen har en prognose for befolkningsudviklingen i Hjortshøj, som ikke ser ud til at passe.
Sine Rauff har lovet at sende et link til prognosen, men har har ikke sendt link endnu. Vi håber
naturligvis ikke, at kommunen regner på nogle forkerte tal, men forventer at få en afklaring
snarest.
Mødet med kommunen handlede meget om ny bebyggelse, og flere har efterfølgende sagt, at
andelssamfundet måske kom til at fylde uforholdsmæssigt meget i debatten. Bjarne skriver til
Sine, at kommunen skal være opmærksom på, at resten af byen også tilgodeses i den fremtidige
debat.
Erhverv, handel og f.eks. kultur kom ikke til at fylde meget i debatterne.
Karen understregede, at det var ærgerligt, at en debat om f.eks. en større skole ikke kom til at
fylde mere.
Flere mente også,at der var meget kort tid til debatterne i grupperne.

5. Evaluering af hastighedszonen i Hjortshøj – kommentarer til MTM
Bestyrelsen samler indtryk fra forskellige steder i byen, som vi sender til Teknik og Miljø i en
samlet tilbagemelding.

6. Skift af bank – er vi kommet videre med dette tiltag?
Karen snakker med Kurt om at kontakte Sparekassen Kronjylland om muligheder.
7. Ekskursion til Spørring – noget nyt?
Karen var forsøgt at kontakte dem og fortsætter med kontakte.
●
8. Dato for næste møde:
24/11 kl 20.00 på Meet
9. Evt.
Ove fortæller om aktiviteterne p.t. i Byparken, bla. om en folder som kommer ud. Aktivitetsdag
lørdag d. 10. oktober.

