
Hjadstrup – Lunde Lokalråd  

Mødereferat 10. juni 2015  

Mødet blev afholdt hos Conny Pedersen Kappendrup, hvor formanden Klaus Hummelhoff bød 

velkommen.  

Alle gik en tur hen på området ved den gamle station, for at se de nye borde/bænke sæt og blomster 

-kummer, og hvor der blev taget et billede til hjemmesiden.  

Navne på sponsorer og hjælpere ved etableringen: Stig Weile, Kent (Vognmand ) + familie, Brian ( 

Brolægger ) Eigil Helgesen, Svend Erik Hofmann, Kristian ( Hugo´s frugt og grønt ) Leif og 

Conny.  

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

Det blev oplyst at kassebeholdningen pr. 10. juni 2015 er på kr. 4.172,66.  

Formanden Klaus Hummelhoff orienterede om årsmødet fra Landdistriksrådet.  

Kunne fortælle at han var blevet valgt som suppleant i Landdistriksrådet.  

Ansøgning om Flagstang, flag og 4 vippe dyr til legeplads ved den gamle station er blevet 

godkendt, der skal herefter søges om byggetilladelse.  

”Gang i huset ” er noget der gælder for forsamlingshusene.  

Fra Landdistriksrådet kan forsamlingshusene søge om underskudsdækning til arrangementer.  

Til orientering var Klaus og Conny til Blomstrende landsby i Krogsbølle den 5. juni 2015.  

Forslag om cykelsti / gangsti eller en hvid stribe mellem Kappendrup og Hjadstrup.  

Landsbyordning er en beskrivelse for frivillige der evt. vil slå græs og holde opsyn med 

borde/bænke sættet og blomsterkummerne ved den gamle station i Kappendrup.  

Oprensning af gadekæret i Hjadstrup er godkendt – hvis vi får dispensation.  

Hvis der er medlemmer, der ikke har e-mail, skal der udskrives materiale i papirform og afleveres i 

personens postkasse.  

Vedr. byggestop i Lunde vil Klaus Hummelhoff tage kontakt til Lasse Jessen formand for Lunde 

forsamlingshus, for at aftale et samlet møde med Kommunen, lokalrådet, forsamlingshuset og 

borgerne i Lunde.  

Der blev givet afslag på en hjertestarter fra Trygfonden. (Conny havde søgt privat) så der blev 

foreslået, at der skulle søges igen men gennem Lokalrådet.  



Vores folder skal opdateres med de nye navne fra bestyrelsen.  

Forslag til at eksisterende skilte med gennemkørsel forbudt for lastbiler, der står i Lunde kan flyttes 

til Brandsbyvej og Emmelevgyden og erstattes af gennemkørsel forbudt for motorkøretøjer i Lunde.  

Vi er kommet på Facebook under Hjadstrup Lunde Lokalråd. 

https://www.facebook.com/groups/437614109748724/?fref=ts 
 

Der vil blive sendt en sommerhilsen ud.  

Næste møde: onsdag den 9. september 2015 kl. 19.30 hos Klaus Hummelhoff Lunde Bygade 42.  

 

https://www.facebook.com/groups/437614109748724/?fref=ts

