BERETNING FRA OKTOBER 2017 TIL OKTOBER 2018.
Generalforsamlingen den 24.oktober 2018.

• Julearrangement med Juletræ, Lystænding, Julemand, Julemusik, Nissepiger,
Lions med æbleskiver og gløgg masser af folk på pladsen samt godteposer til
børnene og clementiner til dem der har lyst. Alt sammen sponseret af det
lokale erhverv og borgere.
• Altid 1.søndag i Advent så det er lige om lidt igen og forberedelserne er
absolut i fuld sving.

• Samarbejde og møder med skole og foreninger i omegnen samt med
kommunen ikke mindst Stormøde og lokalt Dialogmøde med borgere og 6
Kommunalpolitikere i foråret.
• Ved Dialogmødet den 12.marts kom der en del unge deltagere, det var dejligt,
der var et par stykker som tog lokalrådsarbejdet alvorligt hvilket vi var rigtig
glade for, hvilket resulterede i at vi kort før påske stak hovederne sammen og
fik snakket om hvad vi ønsker os. Men det du ønsker skal du ikke altid få, i
hvert til fælde ikke hurtigt, for vi kæmper endnu. Det drejer sig om en stor
aktivitetsplads. Har bl.a. været til Mød din Borgmester.
• Der er også samarbejde med de andre 15 lokalråd, mødes ca. 4 gange årligt 3
af gangene formandsmøder.
• Affaldsindsamling har vi haft 2 gange, dog var den 2.april snedækket så det
blev aflyst. Fremover følger vi den dag som hele landet har, i år var det den
22.april.

• LA – Sankt Hans, Kim Hemmingsen holdt en rigtig god tale for hele byen,
nævnte bl.a. samarbejdet mellem Foreninger, Skolen, Erhverv ja alt var nævnt
også lokalrådet.
• Sidst I august var der reception – Filtenborg åbnede butik i den fantastisk
flotte renoverede bygning som virkelig har glædet manges øjne, og gør det
stadigvæk ikke mindst når man kører når lyset er tændt. Lokalrådet deltog
selvfølgelig.
• I foråret startede 2 energiske piger en Kreagruppe op som foregår i et rum
ved hallen, det ville ligeså være en velkommen ting hvis der var nogen der
ville starte noget op i sløjd f.eks. for alle aldre, samt evt. kortspil eller andre
gode ideer, blot skal det ske som en selvstændig gruppe under lokalrådet.
• Legepladsen på Violvej, desværre stadig et problem, med mange unge,
støjende og et vildt svineri som de efterlader. Kommunen har sendt en høring
ud vedrørende Ordensreglement, hvilket vi har deltaget i, sammen med
naboerne til legepladsen.
Faktisk er de unge begyndt på det samme i Vådebjergskoven, de render
derovre når det er mørkt.
• I fredags stod det så på kommunens nyhedsbrev at de ville i 2019 lukke
legepladserne i boligområderne og styrke resten af legepladserne. I disse
planer er Stensved legeplads med.
Jette Rosenberg.

