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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Velkomst 
Evt. gennemgang af formalia: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Formål med mødet: 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten 

Andet:   
 
 

2 - Godkendelse og/eller justering af forretningsorden 

Justering eller godkendelse af forretningsorden. 
 
Nuværende forretningsorden kan findes her: 
https://stavtrupfaellesraad.sharepoint.com/:f:/s/faellesraad/EtvyCSAvyfRNpfblvqoE2hQBAwjMKqV-
USzydMg9aVqhPg?e=kKnQkD 
Vedlagt er Kirstens bud på ændringer i forretningsordenen mhp at de er i overensstemmelse med praksis. 

 
Vi indskrev rettelser og godkendte ny forretningsorden, til endelig godkendelse næste gang.  
 
 

3 - Hvad er Stavtrup Fællesråd 

Lad os vende formuleringer her: 
https://www.stavtrup.dk/_files/ugd/fe3818_2eb21b3460184e6a9281a378bacba03d.pdf 
og her: https://www.stavtrup.dk/post/hvad-og-hvem-er-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d 
Snak om hvad og hvem vi er, og snak om opgaver 
Justering af møde-frekvens og struktur? Slå sammen med Frivillighedsaftener? 
 
Snak om ansvarsområder 

 
Mikkel renskriver første del af indlægget og lægger dette under "hvad er fællesrådet" på stavtrup.dk 
Vi tilføjer et gruppebillede inkl. navne på bestyrelsen.  
 
 

4 - Vedtægtsændringer 

Besluttet på GF ( ifølge referaet fra GF): Bestyrelsen trak forslaget tilbage med opfordring fra forsamlingen om at 
arbejde videre med vægtningen af enkeltmedlemmers stemmer i forhold til foreninger mm. 
Vi skal aftale proces for revidering af forslaget. 

 

Date 28-04-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Fælleshuset - Råhøjparken 228 

Present Mikkel S. Dickenson i Stavtrup, Karen Yde i Stavtrup, Kirsten Aagaard i Stavtrup, Finn 
Nissen i Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup, Holgertimmann, hans kreutzfeldt 

Absent Flemming Hamann i Stavtrup, Lena Tandrup Esbensen i Stavtrup, Flemming Hamann 

Note Taker Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 

https://www.stavtrup.dk/_files/ugd/fe3818_2eb21b3460184e6a9281a378bacba03d.pdf
https://www.stavtrup.dk/post/hvad-og-hvem-er-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d
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Vi nedsætter en arbejdsgruppe der opstarter arbejdet med justering af vedtægter. 
Justering af nuværende vedtægter ifht. Erhverv skal gøres asap, Mikkel 
Arbejdsgruppe: Mikkel, Finn, Christian H, Grønne Kile (Mikkel spørger Mette),   
 
 

5 - Status Pukkelbump 

Hvor er vi nu. Jeg tror, Stavtrup afventer en beslutning. 

 
Update fra Trafik: Frosten skulle af jorden før trafik-målingerne kan opstartes. Dette er endnu ikke gjort. 
Kommunen har  ikke oplyst hvornår vi kan se resultaterne af analysen.  
Der sendes en "delegation" til Horsens for at kigge på et alternativ-løsning.   
 
 

6 - Status Multihal 

1. Salgstilbud for marken overfor fodboldklubben: Hvordan er det tilbud landet? 
2. Følgegruppe: orientering for det senest afholdte og det kommende møde (i maj). Hvem er officiel repræsentant 
for fællesrådet? 
3. Trafikgruppens involvering i forhold til parkeringsforhold og forøget trafik. 

 
Ad 1: Orientering; Multihalprojektet arbejder videre med Bispemarken som placering. (Stavtrup Kultur- og 
Idrætscenter) 
Ad 2: Der blev givet en status fra seneste følgegruppemøde. Mikkel og Karen repræsenterer Fællesrådet. 
Ad 3: Fællesrådets interesse i trafik-forhold ifbm. multihallen er repræsenteret v. trafik-gruppen. 
 
 

 
 

7 - Justering af referat 

Her gennemgås det noterede til foregående punkter for at sikre vi er enige om hovedpunkterne  
 
 

8 - Eventuelt 

Besluttet: 
- 24/5 Spisning-møde hos Hans 
- Bestyrelsesmødet i juni flyttes til tirsdag d. 21/6 
 

 

 
 


