
ÅRSBERETNING 2016/2017 

 

Juletræsarrangement/lystænding 1.søndag i advent, populær blandt børn og voksne 

Offentlig trafik møde den 8.februar, Jytte og Jette deltog 

En del møder vedrørende kantinen v. hallen. Flere foreninger samt skolen, har været 

grundigt i gang med grov rengøring og lokalet er renoveret/malet. Kantinen blev 

indviet den 9.februar kl. 18. da kl. blev 19. overtog lokalrådet med Dialogmøde, hvor 

6 kommunalpolitikere deltog, en god aften. 

Den 16.marts var der møde i kantinen vedrørende Egnshus i lokalet, men Egnshus ja 

tak bare ikke kantinen. 33 deltagere. Mødeleder, Jesper Kjærulf. 

Den 21.maj var det meningen at vi skulle have Affaldsindsamling men vi måtte 

desværre udsætte det. Ideen er opstået via en borger henvendelse. 

August, invitation til møde vedrørende legeplads på skolen, løbende møder. 

Skolegården trænger gevaldigt og lokalrådet går med i projektet, fordi vi kan se et 

enormt løft for alle borgerne i byen, eleverne i skoletiden, da man også tænker 

læring ind i projektet, børn og forældre eller bedsteforældre kan lægge turen 

omkring skolen og få nogle dejlige timer, det giver samtidig lidt opsyn med 

skolegården. 

Den 7.september gjorde Kommunalbestyrelsen et godt tiltag, de inviterede til 

Økonomimøde, mange deltagere, Peter og Jette deltog. 

Landsbyforum, samspil samt erfaringer med andre lokalråd, ca. 4 gange årligt. Den 

ene gang, årsmøde kan hele bestyrelsen deltage. I september havde vi møde hvor 

politiet kom og informerede os vedrørende projekt om evt. samarbejde med ting i 

området der ikke vedrører 112 og 114. vi bliver snart indkaldt til info møde. 

20.september blev der holdt genopfriskningskursus for 1.hjælpere i byen. 

3.oktober havde vi møde med ældrekoordinatorerne, fra kommunen, hvor vi fik lidt 

orientering vedrørende hvad vi kan gøre hvis der flytter nye ældre borgere til, eller 

andre i byen trænger til et besøg. Jytte og Jette deltog. 



10.oktober indkaldte kommunen til møde vedrørende foreningsportalen, man kan 

booke lokaler. Jytte og Jette deltog. 

15.oktober Affaldsindsamling, endelig blev det til noget, en god dag, vi var 12 voksne 

og 5 børn, det var en ret så effektiv dag, næste gang den 2.april 2018. glæder os til 

at mødes med Stensved borgerne. 

21.november valgdagen, er lokalrådet blevet opfordret af kommunen til at stå 

deroppe og byde på kaffe osv. Jeg søger frivillige der har lyst til at hjælpe mig et par 

timer, da jeg har svært ved at klare hele dagen alene. 

Portal/hjemmeside er under opbygning, meningen er at det er en til byen, dvs. 

arrangementer, forhåbentlig alle kan lægges derind, og hvis man leder efter noget, 

skal man kunne finde det der.  

Byggegrunde  

3.december juletræsarrangement igen. Glæder os også her til at se børn og voksne 

med glade og røde ansigter. 

 

 

 

 

 


