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Deltagere: 

Hans J. Jacobsen - HJJ  

Søren Madsen – SKM  

Rune Degn Pedersen - RDP  

Hans Jørgen Mortensen – HJM  

Thomas Fogtmann Sørensen - TFS  

Janni Krusborg - JK  

Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP  

Michael Nielsen - MN 

Channe Nielsen - CH  

Allan Bundesen – AB 

Afbud: 
 

Ingen afbud: 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sid-
ste møde. 

Godkendt. 

2. Siden sidst. Kort orientering omkring halprojektet, som kommunen har afvist. 
 

3. Nyt fra URVO Der har været afholdt 2 møder. Der har været afgivet trafik ønsker gennemudviklingsrådene. 
Hvert udviklingsråd måtte komme med 2 ønsker. Vi kom med 3…. Ønske om regulering i krydset 
ved brugsen i Janderup. Særligt pga ferietrafik til sommerhuse. 2 ønske var cykelsti langs stilbjer-
vej. 3. ønske er lys på skolestien i Alslev. 
Vi har rykket for resultater fra de sidste ture.  
Økonomi udvalget har efterlyst ønsker. Vi har indsendt ønske om trinbrædt. 
 
Running dinner med byrådet. Borgmesteren holdt tale om rigets tilstand. Der var umiddelbart 
noget nyt.  
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4. Nyt fra Stiudvalget Har haft travlt. Rune og Allan har været ude og se på pælene. De har udskiftet nogle, og er gået i 
gang med den røde rute. De lagde arbejdet på facebook. Flot. Rune har snakket med Hostrup 
maskinstation omkring afretning af området ved broen. Han har ikke hørt retur endnu. 

5. Økonomi - SKM SKM gør papirer klar så Channe kan blive oprettet. 
 

6. Sankt Hans Vi starter kl. 18 med grill 
Erik Buhl kommer og holder båltale kl 19. 
HJM kontakter præsten. 19.30 
Bål tændes kl 20 
Channe kontakter Allan i brugsen. Vi forventer 200 personer. 
Kaffe: Rune og Allan – husk termokander. 
Betinna, Thomas, Mikael og Hans Jørgen bager kage. 
Rune tager fat i Pernille om spejderne  - husk heksen. 
Hans Julius henter varer i brugsen kl ca 16.30 
Torsdag mødes vi kl 19.00 i skoven. Hans Jørgen sørger for nøgle til hallen. 
Affaldssække – HJJ mener der er nogle affaldsstativer i hallen vi kan låne. 
Hans har trøjer med. 

7. Alslev om 10 år – Der er givet afslag til halpro-
jektet så hvor er vi henne om 10 år. Hvordan er 
udviklingen gået?  

Tænk over punktet til næste gang. Der er kommet forslag om et opråb til byen.  
En ide er at samle foreningerne til et fællesmøde. 
Hans nævnte Gudme modellen. Vi prøver at finde den. 
Mikael prøver at indkalde til et fællesmøde efter sommerferien. 
 

8. Næste møde 28. August 2017 hos Allan Bundesen  

9. Eventuelt Mikael efterlyste forslag til projekter der kunne søges penge til. Vi prøver at søge til Engparken. 
1. maj var Hans Julius til møde i Arnbjerg. Her mødte han Henning Hyllested og snakkede med 
ham omkring standsningssted. Han har fået materialet derom og er positiv. 
Hans har forespurgt i Janderup omkring trækfærge i Janderup. Han vil prøve at tage kontakt til 
Flemming Davidsen. 

For referat: skm 


