Lokalrådet for Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
Hjemmeside – https://www.maerktappernoeje.dk/lokalraadet/
email – lokalraadet@4733.dk

Tappernøje den 24. okt. 2020

Referat bestyrelsesmøde den 22. okt. 2020
Deltagere: Pernille Haagensen, Anne Grete Kamilles, Lars Rugaard, Malene Nyborg Nedergaard og
Ole Bent Nielsen
Afbud: Anja Jochimsen og Charlotte Roest
1. Konstituering af bestyrelse
Formand: Pernille Haagesen
Næstformand: Charlotte Roest Kasserer: Peter Thorslund
Sekretær: Ole Bent Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Rugaard
Anne Grete Kamilles
Anja Jochimsen

– genvalg 2020

– nyvalg 2020

– genvalg 2020
– genvalg 2020
– nyvalg 2020

Suppleanter:
Malene Nyborg Nedergaard
Anette Borberg Jensen
Revisorer:
Lis Nielsen
Merete Carlsen
2. Dialogmøde med Demokratiudvalget
Pernille deltager i dette møde
3. Invitation til et BLUP projekt:
Det er kommet invitation til være med i et projekt om udvikling af
Bæredygtige LokaleUdviklingsPlaner, dette projekt er udviklet af Landsbyhøjskolen
Det er besluttet at Anne Grete er den primære ”tovholder” samt Ole som er med på dette projekt
4. Indhegning af område Tappernøje By- /Hundepark
Malene informerede om at der var indhentet tilbud til indhegning af området, og hun havde derfor
sendt et brev til NK (Helle Jessen)
Det undersøges hvordan der kan skaffes midler fra fonde mv.
Arbejdet fortsætter, med dette projekt af en gruppe af frivillige
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5. Strategi for bedre formidling af informationer
Anne Grete ønsker at få en strategiplan for information af borgerne, dette mangler på nuværende
tidspunkt, det er besluttet at Anne Grete og Ole arbejder videre med dette og kommer med et
forslag til hvordan det kan gøres.
I forbindelse med seneste netværksmøde for webredatører af lokalrådenes hjemmesider, blev der
informeret om at de nuværende sider, flyttes ind under NK’s nye hjemmeside, dette pga. af
lovgivning om udformningen af hjemmesider hvor det bl.a. skal være muligt at få den læst op.
Dette arbejde vil blive udført i løbet af 2021
Derfor vil vores nuværende hjemmeside kun blive opdateret med de mest nødvendige
informationer, da vi pt. ikke kender omfanget af det arbejde vi skal lave i forbindelse med denne
ændring.
6. Kommende møder
19. november
10. december
28. januar 2021

referent: OBN
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