
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjadstrup Lunde Lokalråd 24. november 2013 kl. 14 på Horsebækskolen. 
 
Dagsorden: 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
2: Status for trafiksaneringen i Lunde 
3: Status for trafiksaneringen i Bladstrup 
4: Status på tilbagemeldinger vedr. trafiksanering i Kappendrup 
5: Trafiksanering på Brandsbyvej 
6: Nedrivning  af  saneringsmodne  ejendomme  samt  ”forskønnelse”  af  udlejningsboliger. 
7: Evt. 
 
 
Tilstede: 
Kurt Skov Andersen 
Jesper Jensen 
Brian Kristensen 
Kristian Lajgaard Pedersen 
Jimmi Madsen 
Kim Jørgensen (ref.) 
 
Fraværende: Arne Erlund 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra sidste møde godkendt. 
Der er dog følgende kommentarer:  
Fristen for tilbagemelding vedr. trafiksanering i Kappendrup blev ændret til den 10. november 2013. 
Generelt: Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden hurtigst muligt efter hvert 
bestyrelsesmøde med en bemærkning om, at det forventes formelt godkendt på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 2: Status for trafiksaneringen i Lunde 
Nordfyns Kommune har taget endelig beslutning ud fra det oprindelige oplæg. Dog er forslaget fra 
arbejdsgruppen om bump på Mosegyden i Lunde blevet inddraget. 
Kurt tager kontakt til Politiet vedr. gadespejle. Grunden er, at kommunen siger, at poltiet siger, at gadespejle 
ikke kan godkendes idet, de skaber falsk tryghed. 
  
Ad. 3: Status for trafiksaneringen i Bladstrup 
Der er lagt ny asfalt og Jesper har fået mange henvendelser pga. høje kanter ind til beboernes indkørsler. 
Kommunen vil efterfølgende rette op på disse kanter.  
Der er en høj kant på 5-10 cm. i krydset Bladstrup Bygade – Parkvej. Flere trafikanter har klaget til 
kommunen. Jesper undersøger om, der er kommet respons på disse henvendelser. 
Ønsker om bump er blevet afvist af kommunen med baggrund i at Politiet ikke kan godkende bump udenfor 
trafikmæssige byzoner – eksempelvis i ”blå byer”. Der etableres rumlestriber udenfor byen samt 60 km. 
hastighedsbegrænsning. Dog skriver kommunen, at hvis dette ikke virker efter hensigten, vil løsninger med 
bump blive overvejet. 
Jesper retter henvendelse til Politiet for at verificere Politiets holdning til bump.  
 
Ad. 4: Status på tilbagemeldinger vedr. trafiksanering i Kappendrup 
Kim kontakter de personer, der har meldt tilbage. Beskeden er, at Jimmi bliver tovholder på opgaven, men  
på grund af tidsnød går arbejdet først i gang først i 2014. Kim sender kontakter til Jimmi. 
 
Ad. 5: Trafiksanering på Brandsbyvej 
Jesper har meldt sig som tovholder – tak for det. 
Projektet er som udgangspunkt startet med en henvendelse fra en beboer. Jesper har været i kontakt med 
beboeren, og bedt om flere oplysninger omkring opbakning fra andre beboere. Der er ikke modtaget respons 
endnu, så Jesper vil tage kontakt til beboeren igen. Vi følger op på situationen på næste bestyrelsesmøde. 
  
Ad. 6: Nedrivning  af  saneringsmodne  ejendomme  samt  ”forskønnelse”  af  udlejningsboliger 



Vi er stadig enige om, at vi som bestyrelse i Hjadstrup Lunde Lokalråd ikke skal gå ud til husejere, og sige til 
dem, at de skal forskønne deres huse eller rive dem ned. 
Vi vil finde noget konkret på internettet, som vi kan linke til fra vores hjemmeside. 
 
 
Ad. 7: Evt. 
- Vedr. tilflyttere: Vi bør ikke differentiere mellem lejere og ejere. Vi kan henvende os skriftligt til tilflytterne 
vedr. vores eksistens. Vi skal have lavet en form for standardskrivelse. Kim får mails med oplysninger om 
tilflyttere og vil videresende oplysninger om tilflyttere til det bestyrelsesmedlem, der bor tættest på den nye 
tilflytter. Vi tænker over idéer til skrivelsen til næste møde. 
- Vi laver et link til kommunens hjemmeside, der har en liste over foreninger i kommunen. 
- Facebook diskussionen blev genoptaget. Jimmis hustru får taletid på næste bestyrelsesmøde, hvor hun vil 
fortælle om mulighederne. 
 
 
Næste møde: Søndag den 19. januar 2014, kl. 13 på Horsebækskolen hvis muligt. 
 
 
Referent 
Kim Jørgensen, formand 


