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Mødet blev afholdt hos Conny Pedersen Kappendrup, hvor der var afbud fra Brian Kristensen resten af 
 bestyrelsesmedlemmerne var fremmødt og formanden Klaus Hummelhoff bød velkommen. 
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Økonomi:  
Der er ca. 6.067,16 kr. i kassebeholdningen pr. 25. november 2015. 
 
 Vedr. Byggestop i Lunde: 
Det er aftalt at holde et møde i januar /  februar 2016. Afventer endelig dato. 
Indlæg fra sidste mødereferat. 
Birthe der er formand for Lunde forsamlingshus var med til mødet den 9.09.2015 hvor det handlede om 
byggestop i Lunde. Det blev vedtaget at der skulle indkaldes til et borgermøde, hvor man vil invitere Tom 
Hørmann og Franz Rohde fra kommunen, til at informere om eksisterende restriktioner og regler for Lunde, 
grundet der er en lufthavn. Der vil blive omdelt slejers/invitation til borgermødet. 
PS: Forsamlingshusets bestyrelse og Lokalrådets formand Klaus Hummelhoff holder et møde den 
10.september 2015 vedr. ovennævnte. 
 
Opgave for EDB ansvarlig: 
Velkomstfolder skal ændres fra PDF fil til mere brugervenlig udgave, så Klaus Hummelhoff får mulighed for 
at kunne opdatere den løbende. 
Hjemmesiden bør også opdateres. 
Facebook går stille og roligt fremad med flere medlemmer.  
 
Årsmøde i Hjadstrup - Lunde lokalråd: 
Der afholdes årsmøde i Hjadstrup – Lunde Lokalråd onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 på Horsebækskolen. 
 
Gadekæret i Hjadstrup:  
Vi afventer en dato for oprensning af beplantning i gadekæret i Hjadstrup. 
 Der er udvalgt 5 gadekær der, som et forsøg, vil blive oprenset samtidig. 
 
Afventer: 
Vi afventer en politigodkendelse for at få ens km fart (60 km) ved krydset Bladstrupvej og Hjadstrupvej. 
 
Godkendelse: 
Der vil blive en To - Et vej fra Skomagerstræde til udkanten af Kappendrup, altså ud mod Bederslev. 
Vejen vil blive to farvet og med en hvid stiplet stribe i begge sider ca. 1,2 meter fra fortovskanten. 
Dvs. at der kun er et spor på midten og møder man en modkørende bil, trækker begge ud ind til siden, med 
skyldig hensyntagen til cykellister og gående det vil forhåbentlig sænke farten igennem byen. 
 
Spørgeskemaer vedr. Fibernet: 
Vi har fået ros vedr. vores spørgeskemaer, de besvarede skemaerne viste stor interesse for fibernet og 
bedre mobildækning. 
Kronborg, Bjerrumgvej, Horsebækvej, Hjadstrup og flere andre, vil rigtig gerne på fibernet. 
Energi Fyn, har vist interesse for fibernet i Lunde.    
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Bus/skolekørsel:  
Kommunen har været kontaktet vedr. kørsel af skoleruterne, men det er ikke nemt at få dette forbedret !!! 
 
Hjertestarter: 
Conny har fået afslag på hjertestarter gennem Trykfonden. 
Lokalrådet  vil gøre et nyt forsøg og søge om en hjertestarter. 
 
Diverse: 
Der blev talt om cykelsti fra Hjadstrup til Kappendrup. 
 
Det blev aftalt, at såfremt nogen fra bestyrelsen havde spørgsmål til kommunen, som berørte flere borgere, 
ville det være en fordel, at det gik gennem Lokalrådet. 
 
Næste møde: 
Torsdag den14. januar 2016 kl. 19.00 hos Klaus Hummelhoff Lunde Bygade 42. 
 
Referent.: Gurli Toft 
 


