Referat, Ekstraordinær Bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 09-07-2020, kl. 19:15, Forsamlingshuset

1. Godkendelse af dagsorden og ref.
a. Godkendt
2. Udviklingsudvalg (ja/nej)
a. Bestyrelsens medlemmer er enstemmigt enige om at vi, ligesom vi har vores
’Legepladsudvalg’ og vores ’forsamlingshusudvalg’, at vi også gerne vil oprette
et ’udviklingsudvalg’.
Dette udvalg skal stå for byudviklingen- hvor vil vi gerne hen med Sdr. Rind/Rindsholm? Hvad
er den kortsigtede plan? Hvad er de langsigtede planer? De skal sørge for møder med
kommunen og stå for alle de ting vi gerne vil for fremtiden.
Udviklingsudvalget skal dog have deres oplæg igennem, i bestyrelsen, til godkendelse, inden
de kan gå videre med deres planer. Dette fordi, at medlemmerne i bestyrelsen er borgervalgte.
Vi har allerede nu fundet 2 personer der gerne vil træde ind i sådan et udviklingsudvalg, men
håber at kunne finde flere der ønsker at arbejde for fremtidens udvikling af byerne.
3. Cykelsti fra Sdr. Rind til Rindsholm
a. Lige nu vil udviklingsudvalget gerne videre med cykelstien fra Møllehøj skolen
og til Rindsholm (og Sdr. Rind på sigt).
De har allerede mødtes med kommunens teknisk forvaltning om hvordan vi kommer videre i
processen. Kommunen har allerede planer for hvordan de vil gå videre med cykelstien.
Se venligst bilag, ’Etape 2, stisystem’.
De skriver dog i deres referat at ’borgerforeningens umiddelbare prioritering af projekterne
er: Strækning B, Strækning 1 og Strækning c.’
Dette er ikke korrekt. Borgerforeningen vil gerne satse på vejen, under broen, ved Rindsholm.
Dette er vores første prioritet. Og denne er ikke på listen, da det er vejdirektoratet der
bestemmer om vi må det. Men det er her vi virkelig mener vi har en farlig situation for
byernes børn. Vi vil gerne sikre at børnene for fremtiden ikke skal krydse vejen i skyggen af
broen. Og så synes vi at den umiddelbare bedste løsning er at man fylder cykelstien op inde
fra skolen og videre indtil den en dag rammer Sdr. Rind.
Torben mødes med udviklingsudvalget og drøfter med dem hvad der er besluttet i
bestyrelsen.
Under alle omstændigheder, er vi utroligt glade for at vi kan se at kommunen har en cykelsti
hele vejen fra Sdr. Rind og ind til Møllehøj skolen i deres fremtidige planer for byudvikling.

4. Kort, Temafest/Jubilæum
a. Vi står snart overfor en jubilæumsfest og en temafest. Nanna gør de resterende
medlemmer af bestyrelsen opmærksomme på at tankerne nu skal flyde frit og
at idéer skal på bordet. Vi mødes igen i starten af august, hvor disse emner vil
blive drøftet igennem og planlagt.
5. Evt.
a. Materialer til lofter? -Hvor langt er vi med dem?
Materialerne er der sagt ’ja tak’ til, disse bliver leveret op til projektets start i slut oktober.
b. Jørn, vores kassér modtog dd. En mail fra ’Nanna Bech’ via formandsmailen.
Hvor ’Nanna’ bad om at få overført 4600kr. til en konto i Arbejdernes
Landsbank. Jørn var hurtig til at gennemskue at Nanna ikke bare lige bruger
4600 og beder om dem på sådan en måde, så han ringede til Nanna, som kunne
bekræfte at hun ikke havde sendt nogle mails i dag.
- Hændelsen er meldt til politiet.

