
Referat fra bestyrelsesmøde i Hjadstrup Lunde Lokalråd 9. oktober 2013 på Horsebækskolen. 
 
Dagsorden: 
1: Godkendelse af referat 
2: Status for trafiksaneringen i Lunde 
3: Status for trafiksaneringen i Bladstrup 
4: Status på asfalt i Kappendrup 
5: Trafiksanering i Kappendrup 
6: Mail med nyhedsbrev til medlemmer 
7: Velkomst til nytilflyttere 
8: Nedrivning  af  saneringsmodne  ejendomme  samt  ”forskønnelse”  af  udlejningsboliger. 
9: Andet nyt. 
10: Evt. 
 
 
Tilstede: 
Kurt Skov Andersen 
Jesper Jensen 
Arne Erlund 
Kristian Lajgaard Pedersen 
Jimmi Madsen 
Kim Jørgensen (ref.) 
 
Fraværende: Brian Kristensen 
 
Ad 1: 
Referatet fra sidste møde godkendt 
 
Ad. 2: 
Efter borgermøde i Lunde forsamlingshus den 18. september blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af lokale Lunde-borgere. Arbejdsgruppen arbejdede hurtigt og sendte dagen efter brev til Jane Willander, 
Nordfyns Kommune. Status er nu, at Jane afventer svar fra rådgiver. Vi kan forvente et udkast i uge 43 eller 
44, 2013. 
 
Ad. 3: 
Jesper tog kontakt til kommunen og fik tilsendt materiale, som han omdelte til beboerne. Der er indkommet 8 
– 10 forslag, som er sendt videre til Jane Willander. Hovedparten af forslagene omhandler 60 km. 
hastighedsbegrænsning på Bladstrupvej samt bump på såvel Hjadstrupvej og Bladstrupvej. Det forventes at 
blive udført i 2013. 
 
Ad. 4: 
Kim har talt med Mogens Mandrup, Nordfyns Kommune for at få endelig og klar besked: Der kommer ikke ny 
asfalt i Kappendrup i 2013. Kommunens begrundelse er, at man har afventet tilbagemelding fra Kappendrup 
Vandværk vedrørende eventuel udskiftning af vandledninger. Tilbagemeldingen er kommet for sent til at 
asfaltarbejde kan udføres i 2013. Der er iværksat nødtørftig lapning af huller i vejen. 
 
Ad. 5: 
Kim kontakter Kjeld fra Landdistriktrådet vedr. fremgangsmåde. Arne tager kontakt til Teknik- og 
Miljøudvalget torsdag den 10. oktober. Vi henvender os skriftligt til beboere i Kappendrup: Lokalrådet 
arbejder på trafiksanering i Kappendrup, og vi beder om forslag og kommentarer samt interesserede i at 
deltage i en arbejdsgruppe. Desuden noget generelt om lokalrådet. Kim laver udkast. Deadline for 
tilbagemeldinger 1. november 2013. Tilbagemeldinger skal ske til hjadstrup.lunde@gmail.com. 
 
Ad. 6: 
Kim skriver mail til de nuværende medlemmer om, at vi er i gang, og de kan se på hjemmesiden. Kim skriver 
fra lokalrådets mailadresse. 
 
 



Ad. 7: 
Vi udsætter indsatsen på dette område på grund af andre opgaver. Når vi går i gang er der i bestyrelsen 
umiddelbart stemning for at henvende os til huskøbere, idet de forventes at få længerevarende tilknytning til 
området. 
 
Ad. 8: 
Kim videresender mail fra Kjeld til bestyrelsen. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 9: 
Kristian:  
- Vi har fået oprettet NemID, så vi kan modtage al offentlig kommunikation via e-boks. 
- Der er sendt ansøgning til optagelse i Landdistriktrådet, men har ikke hørt noget. 
- Der er oprettet netbank med tilhørende Dankort i Nordfyns Bank. 
- Kim skal med i banken torsdag den 24. oktober kl. 16:30 for at underskrive papirer. 
 
Jesper: 
- Skal referatet på hjemmesiden? Vi besluttede at referatet sendes ud til godkendelse hos bestyrelsen før 
det lægges på hjemmesiden. 
 
Ad. 10: Evt: 
- intet 
 
Næste møde: 24. november 2013 kl. 14 på Horsebækskolen hvis muligt. 
 
 
Referent 
Kim Jørgensen, formand 


