
Lokalrådet, dagsorden d. 6.5. kl 19.30 
Sted Ågården 

Deltagere: Else, Ralf, Ole, Henning, John, Jacob W, Jacob E , Jan,  Kent 

Referent: Kent 

 

Vigtige datoer 

• Fredag d. 17 maj kl 9:00  på møllegrunden – Så blomster på møllegrunden og flyt bænk ved 
svanesøen.  

 

1. 

Referat fra Klynge mødet i Egtved 30.4.  

• Der blev snakker med to politikere om byggegrunde, hvilket er blevet godt modtaget. 
• Der kommer en omtale fra VAF’s side 

2. 

Status på byggegrunde 

• Søren Peschardt meddeler at kommunen muligvis købes grunde i ØSS. 

3. 

Skal vi feste når engang vi har papir på byggegrunde. 

• Der holder gilde når der er en underskrift. 

4. 

Stier 

• Stier er nyslået 
• Områderne omkring stierne gennemgåes for evt rettelser. 
• Bordet på øen i svanesøen reddes i land  fredag d. 17 maj kl 9:00 ved møllegrunden 

 

 

 



5.  

Møllegrunden 

• Jesper Winther, Ejer af møllegrunden, fortæller at der ikke er sket noget med grunden. Vil gerne 
sælge. Kommunen har forespurgt på den, uden videre. 

• Han er ikke vild med en fredning af bøgen men en kommende køber kan se på det. 
• Der såres blomster fredag d. 17 maj kl 9:00 ved møllegrunden 

 

6. 

Status på projekt ansøgningen 

• Det skal behandles i OLN.  
• Flere støtter op om det. 
• Der er flere der ønsker renovering af legepladser.  Alle er velkommen til at søge. Lokalrådet vil 

gerne være behjælpelig. 
•  

 

7. 

Har Lokalrådet nye ideer/projekter 

• Stien ved Ådalsvej (Jernbanedæmning) udvides til omfartsvej. Der mangler blot en underskrift for at 
få adgang til dette. 

• Investering i A-skilte til udlån til lokale foreninger i forbindelse med arrangementer  - Kent Finder 
priser 

• Få lavet en artikel om et ungt tilflytterpar i VAF eller Egtvedposten. Tages fat i når der kommer nye 
byggegrunde. 

8. 

Hvem vil med til Årsmødet i Vingsted d.23.5. 

• Else, John og Jan er repræsentanter 

9. 

Øvrigt. 

• Økonomi gennemgået 

 

Næste møde – Mandag den 24/6 – kl 19:30 


