
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Referat 

Møde i Udviklingsrådet 

1. Dagsorden er godkendt 

2. Ordstyrer: Mikael Kristensen 

3. Referent: Marion Linke 

4. Drøftelse af Udviklingsrådet 

 Der drøftes organiseringen: repræsentanter fra alle foreninger eller valgte personer? Skal 

vedtægterne ændres?  

 Der drøftes, hvordan man kan inddrage flere end kun de officielle medlemmer i 

udviklingsrådet? 

 Der drøftes, hvordan kommer aktiviteter i udviklingsrådet i stand? Nogle gange er det 

overraskende, at der kommer noget på vegne af udviklingsrådet, uden at man som medlem har 

været inddraget i det.  

 Der drøftes, hvordan skal informationsstrømmen være? Får vi for meget? Får Haastrups beboer 

for mange informationer? 

 
5. Afstemning 

Der er besluttet, at der kigges på vedtægterne og vedtægterne konkretiseres. Der skal dog i så 
vidt omfang som muligt tager hensyn til, at Udviklingsrådet tager afsat i foreningerne. 
Udviklingsrådet og Haastrup skal helst ikke stilles dårligere igennem ændringerne af 
vedtægterne. 

Forum Udviklingsrådet 15. marts 2021 

Tid kl. 20  

Sted Teams  

Deltager Sara Bruntse, Mikael Kristensen, Henrik Mikkelsen, 
Anne Gregersen, Anstina Krogh, Søren Sanderhoff, 
Stine Marie Kjærgaard, Eva Bæk, Niels Peter 
Ellegaard, Ole Madsen, Henrik Lauersen, Maria 
Lundgaard, Niels Lundgaard 

 

   

Ordstyrer Mikael Kristensen  

Referent Marion Linke  
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Der er besluttet, at der nedsættes i en arbejdsgruppe, der arbejder videre med vedtægterne. 
Arbejdsgruppen består af Sara Bruntse, Mikael Kristensen, Niels Peter Ellegaard og Anstina 
Krogh. 
 
6. Valg af ny talsmand 

Der bliver ikke valgt ny talsperson i dag. 
 
Der bliver skrevet i Udkigsposten, at man opfordres til at melde sig til Mikael Kristensen, hvis 
man har interesse i at blive talsmand. Beboerne i Haastrup gives fra fredag, d. 19. marts til 
fredag, d. 26. marts til at melde tilbage.  
 
Udviklingsrådet afholder afstemning torsdag, d. 8. april kl. 20 via Teams. 
 
7. Skånemosen 

Regionen har sendt deres råstof-plan til høring og Skånemosen er berørt af det, da der ligger en 
lille grus ansamling. Skånemosen er stadig en del af planen. Per Frank har sendt en mail til 
udviklingsrådet, men selv ikke deltaget i mødet. Henrik Mikkelsen kontakter Per Frank 
omkring et høringssvar, der skal sendes inden udgang af marts. 
 
8. Evt. 

Ingenting 
 


