
 
Fælles landsbyrådsmøde d. 25. april 2012  
 
Ca. 30 fremmødte  
 
Velkomst ved Formand Nicolai Thomsen  
 
Dirigent, Jakob Bækgaard – Referent, Anita Taagaard  
 
Legepladsen:  
Jakob Bækgaard fortæller om legepladsens stand (mellem hallen og børnehaven) 
Legepladsinspektøren fra kommunen, har vurderet den i en rigtig dårlig stand, og 
konklusionen er, at den er lige til at rive ned. Hvad gør vi så ???  
Der bliver foreslået sponsorater, Nykredit, banker mm.  
Det er vigtigt at området bliver rigtig flot, da der kommer mange til byen via 
hallen/sportsaktiviteter.  
Der bliver foreslået at nedlægge de små legepladser og flytte redskaberne ned på 
den store, dette er der blandede meninger om.  
Der bliver oplyst at forsikringspligten også skal overtages af Landsbyrådet . ’ 
Der bliver foreslået at søge fondsmidler til sundhedsprojekter.  
Udendørs bordtennisborde, skøjtebane bliver foreslået.  
Turistuddannelsen (studerende) der kan komme med forslag, så der kommer input 
udefra.  
Man vil gerne have stisystemet færdiggjort.  
Rustfrie redskaber bliver foreslået. Foreslået at forny i etaper.  
Der skal på hjemmesiden laves en blok over forslag til legepladsen.  
 
Byggegrunde:  
Jacob Køster fortæller om byggegrundene. Indkørselsvej fra Lundholmvej Energi og 
miljø er der taget højde for.  
Grundpriserne er for høje, så der drøftes i byrådet om grundene skal sælges til den 
udbudte pris, eller med tab, og som det ser ud nu, MÅ kommunen ikke sælge med 
tab.  
Der forventes at der ligger en endelig lokalplan klar næste år. 
Grundene bliver omkring 1000-1100 kvadratmeter.  
Der er i øjeblikket en høringsfase i gang omkring regnvandsanlægget, som skal laves 
ved byggegrundene.  
Kommunen modtager gerne forslag til hvad man kan bruge vandet til.  
Fx skøjtebane, vandingsanlæg mm. Det er dog vigtigt at sikkerheden er i orden.  



Der arbejdes på at der kan komme en anden indgangsvej til de nye grunde, forslaget 
til kommunen er at det skal være fra ridehallen. Man vil også gerne have skrevet ind 
i lokalplanen, at man bruger sit regnvand til toiletskyl mm. Der vil blive lavet gangsti 
fra grundene til skolen. Det vil blive lavet som en grundejerforening. De bliver 
udstykket i etaper 3 x 15 stk. 
 
Arrangementer for de unge.  
Tina Nørgaard fortalte om at der vil blive afholdt 3 arrangementer i løbet af 
efteråret for de unge. Der vil blive afholdt 3 arrangementer i løbet af 
efteråret/vinteren. LAN aften/nat – kosmetik aften og diskotek.  
Udfordringen har været hvor det skal afholdes, men dette vil komme på plads 
snarest muligt. Der bliver foreslået, skolen og hallen.  
 
Hjemmesiden:  
Anita Taagaard fortalte om hjemmesiden og kan opl. at der er ca. 40 husstande der 
besøger siden hver dag. Der er ønske om at lave en kalender på siden. Tilmelding til 
nyhedsbrevet skal gøres tydeligere, og der skal være et link til hjemmesiden heri. 
Der opfordres til at man sender referater, billeder og informationer mm. så siden 
hele tiden kan være opdateret.  
 
Gennemgang af regnskab. Godkendt.  
 
 
Bøgstedløbet: 
 Bliver i år finansieret af sponsorater og tilmeldingsgebyr. Forventningen er at 
overskuddet bliver så stort, at der kan blive penge til en hjertestarter. Formålet med 
løbet er at vise byen/naturen frem og styrke sammenholdet i byen. Spejderne 
kommer og serverer mad fra bålet. Der er lagt op til at alle kan deltage. Der er brug 
for hjælp med praktiske opgaver på selve løbsdagen. Man kan tilmelde sig at hjælpe 
hos Butik Køster, Kwik Spar og på skolen. Der opfordres til at der kommer plancher 
op med byggegrundene på løbsdagen, så gæster udefra kan se dem.  
 
Indkomne forslag: - ingen  
 
Valg til landsbyrådet:  
Alle blev genvalgt + Niels Andersen + Tina Nørgaard 
Der vil være en plads åben for en fra idrætsforeningen.  
Desuden vil der være en plads åben for en rep. fra Sønderskov  
 



Revisor: Knud Rasmussen blev genvalgt.  
 
Sommerfesten:  
Der har været møde med idrætsforeningen omkring sommerfesten. Der er lagt op til 
at de forskellige foreninger i fællesskab skal få sommerfesten op og køre. Man vil 
gerne have så mange foreninger med som muligt, dette vil også få flere forskellige 
mennesker til at komme, og det vil give ny-tænkning, og forhåbentlig sprede ringe i 
vandet.  
 
Rensningsanlægget ved Vestervang: 

Der bliver spurgt til om det er Landsbyrådet der står for sikkerheden der. 

 Knud Rasmussen vil tage kontakt til Hjørring Vandselskab og tale om sikkerheden, 

da den ikke er i orden. 


