Årsmøde i
Starup Tofterup lokalråd
Onsdag den 17. april 2013
Kl. 19.00 i Multihuset.
Dagsorden.
Valg af ordstyrer: Tage Christensen blev foreslået og valgt.
Valg af skriftsfører: Mette Christiansen blev foreslået og valgt.
1. Formandens beretning.
Året 2012 har været året med meget fokus på igangværende udviklingsopgaver.
Der har været afholdt 2 møder med udviklingsgrupperne og 2 møder med borgerforeningen. På de
resterende 5 møder er der sat fokus på bl.a. fremtidige og som sagt de igangværende
udviklingsopgaver.


Udviklingsgrupperne.

Bosætningsgruppen har været nød til at få anden partner til projektet om større ældreboliger. Der
arbejdes stadig med sagen.
Kulturgruppen har fuldt program lavet for resten af året, de har også påtaget sig opgaven at
arrangere underholdningen til torvedagen. Generelt har kulturgruppen mange successer.
Stigruppen er ved at have hele projektet med de 5 stier gjort klar, de vil blive præsenteret efter
sommerferien. Stierne vil blive markeret med skilte, der vil blive lavet brochurer og kort, der skal
være i forbindelse med skiltene og ved torvet.
Grøn Eng-gruppen, der er nedsat/valgt ny forening som nu skal tage sig af hele opgaven med selve
afgræsningen, sørge for alle skemaer overfor myndighederne, det er tilrettelagt sådan at alle som har
lyst nu kan sætte kreaturer til afgræsning i vore enge, der vil komme en pæn mængde af kreaturer
derned, her til ordentlig forår.
Foreningen hedder ”Holme å dalens afgræsningsforening”.
Der arbejdes sideløbende med at etablere stier lave oplysningsstandere, shelters, udsigtstårne,
kanoudskibningsplads m.m.
Der vil også blive lavet en form for skiltning, forhåbentlig ved trekanten ved Kirken.
Infogruppen.

Vi har sammen med erhvervsklubben og borgerforeningen arrangeret nytårskur, vi betragter
arrangementet som vellykket, med et stort islæt af økonomi fremført af Handelsbanken.
Vi deltager stadig i arbejdsgruppen som arbejder med brugsens udflytning til rundkørslen. I den
forbindelse håbes der at få et lokale ved den nye brugs til fx møder, kaffe med naboen og måske et
computerrum.


Fremtiden.

Der bliver nu sat fokus på skolen og børnehaven, vi forventer der bliver nedsat en gruppe som skal
kigge på hvordan vi fastholder skolen og børnehaven langt ind i fremtiden.
Det kunne være formålstjenlig at arrangere et foreningsmøde, hvor alle foreninger i vores
lokalområde skulle deltage. Det kunne være med ekstern tovholder evt.
Målet for mødet vil være at vi alle bidrog til at formulere, hvilket samfund vil vi have og hvordan
får vi det.


Projekt bymidten, når brugsen flytter??!!!

Der vil også i fremtiden være opgaver der skal løses af os der bor her, derfor er det vigtigt at der
holdes fokus på samfundet og at der er ildsjæle som vil brænde for arbejdet. Samtidig skal det også
være sjov og spændende og man skal kunne føle succesen når man har nået målet.
Beretningen blev godkendt.
2. Regnskab.
Lokalrådet har intet regnskab.
3. Indsatsområder.
4. Indkomne forslag – skal afleveres til lokalrådet senest 14 dage før årsmødet.
Der var ingen.
5. Valg af lokalrådsmedlemmer.
På valg er: Mogens Svarrer. Ny medlem udpeges af borgerforeningen.
Steffen Feddersen. Ny medlem udpeges af idrætsforeningen.
Marien Von Beest. Ny medlem udpeges af erhvervsklubben.
Claus Birk. Ny vælges af årsmødets deltagere. Sofie Damgaard blev valgt

Hvis der ikke er muligt at stille med nyt medlem til rådet, foreslås at der
gives dispensation, med mere tid til at finde rette person. Dispensationen blev givet.
Valg af 2 suppleanter. Lars Bo og Mikkel Ottosen blev foreslået og valgt.
Valg af revisor. Carsten Skjødt blev foreslået og valgt.
Valg af revisorsuppleant
6. Eventuelt.
Mogens afsluttede denne hans sidste beretning med at han mente rådet havde bidraget med meget
de sidste 7 år. Alle var enige.
Jens Peter takkede Mogens for et stort stykke arbejde

