
Referat af Lokalrådsmøde  

Onsdag den 25. oktober 2017 kl.19.00 - 21.30 

 

Tilstede: John Raahauge (JR)  

Morten Klyhn (MK) 

Morten Spanggaard (MS) 

Jens Kristian Mygent (JKM) 

Fraværende: Peter Dyrby (PD) 

Referent: Jens Kristian Mygent (JKM) 

________________________________________________________________________________________ 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
3. Økonomi 

Efter overdragelsen af kassererposten den 1. juni påbegyndtes arbejdet omkring etablering af adgang 
til bankkonti mv.  Danske Bank har skærpet deres krav til dokumentation, hvilket har betydet flere 
tilbageløb i forhold til dokumentation af foreningens aktiviteter, lokalrådsmedlemmernes personlige 
forhold, vedtægternes mulighed for fuldmagtsgivning. Hver gang nye krav er blevet stillet nye krav har 
det taget banken 5 uger at vende retur.  
I den mellemliggende periode har lokalrådets tidligere kasserer været venlig behjælpelig med betaling 
af regninger. 
Banken har d.d. bekræftet af den endelige bankaftale er afsendt g.d. og det forventes derfor at 
kasserens adgang til bankkonti er etableret inden for få uger. 
 
JKM udsender perioderegnskab så snart adgangen til bankkonti er etableret. 

 
4. Andst Lokalråd 

Hjertegruppen har efterspurgt lokalrådets holdning til at Hjertegruppen eventuelt bliver en selvstændig 
forening i Andst. Lokalrådet bifalder en sådan udskilning, såfremt ønsket bliver fremsat. 

 
5. Foreningsdagen marts 2018 

Dato for foreningsdagen 3. marts 2018. 
PD foranlediger, at information om dato og form udsendes til de lokale foreninger. 

 
6. Markedsføre Andst i Vejen Kommune, som et godt sted at bo 

PD har undersøgt mulighederne for droneoverflyvning og lån af drone. Overflyvning af bymæssig 
beboelse kræver muligvis forhåndsgodkendelse fra myndighederne.  



 
Godt billedmateriale (video/still) er en forudsætning for at kunne lave et website, som kan anvendes til 
markedsføring. 

 
7. Det kommende arbejde med udviklingsplan 

 
Websites 
Lokalrådet vil i første omgang koncentrere sig om udvikling af et nyt website for boiandst.dk.  
JKM opretter et site og laver første kladdeversion. 
JR kontakter Mona Ammitzbøl for at høre om eventuelle tanker om fremtidig udvikling af andst.info. 
 
boiandst.dk benyttes til markedsføring af Andst “eksternt” - altså rettet mod potentielle tilflyttere og 
andre interessenter 
andst.info benyttes fortsat som intern kommunikationsplatform for foreninger og borgere. 
 
andst-lokalraad.dk er flyttet til Google Suite, og alle lokalrådsmedlemmer har fået en konto. Maillisten 
mail@andst-lokalraad.dk er blevet etableret. Referater og andet materiale vil fremadrettet blive gemt 
på Google Drev. 
 
Stien i søengene - Intet nyt siden sidste møde. 
 
Pedelordningen - MS har månedlig kontakt til landsbypedellen. 
 
“Fælles Fodslaw”-gruppen - Arbejdsgrupperne (økonomi, info/marketing, analyse/idé, praktisk) er 
blevet nedsat. Grupperne skal drive arbejdet fremadrettet. Arbejdsgruppen Fælles Fodslaw bliver 
derfor formelt set opløst 13. november. 
 
Krotorvet - MS har fulgt op på sprøjtning af Krotorvet. Kommunen har bekræftet, at Krotorvet er med i 
deres sprøjteplan. 
 
Hærvejsmotorvejen - JR er blevet kontaktet af Radio24syv for en udtalelse. Lokalrådet har gentaget 
lokalsamfundets holdning som den blev fremstillet i det nyligt indsendte høringssvar. 
 
Synlighed af lokalrådets arbejde 
Vi vil prøve at skrive mere på Facebook vedr. lokalrådets arbejde. 
 
Andet 
 

8. Åben for tilføjelser 
Intet at berette 
 

9. Eventuelt 
Intet at berette 


