
Referat mødet i  
Udviklingsrådet  
Onsdag, d. 1. juni 2022, kl. 19.30 
 

Deltagere: Mikael, Anne Maria, Bent, Ernst, Stine, Per Frank, Michaël, Sara, Mary, Annette, Lis 

Afbud: Niels Peter, Anstina 

1. Sammen om livet 
 
Karin Ottesen deltager i mødet og fortæller om status på projektet. Der er mange initiativer i gang – især 
med børn og ældre, men også fortællerkreds og sommerhøjskole. Projektet bliver forelagt i det politiske 
udvalg, hvor der vil blive forslået, at initiativer køres videre – også ud over projektets løbetid.  
I Haastrup har vi 2 aktive i projektet – Annette og Eva. 
Status kan ses i Bilag 1. Information om Sommerhøjskole bliver sendt ud med Udkigsposten. 
 

2. Vedtægter – beslutningspunkt 
 
Fra sidste møde: Vedtægtsændringerne er vedtaget. Der er dog tilføjet, at der skal findes en model for at 
inkludere både erhvervslivet og de unge i Udviklingsrådet.  
Så skal vedtægtsændringerne vedtæges én gang mere ifølge vedtægterne. 
 
Ændringerne er vedtaget. I Bilag 2 ligger vores nye vedtægter 
 
Bliver sendt ud i udkigsposten fredag, d. 10. juni og lagt på hjemmesiden.  
Udviklingsrådet konstituerer sig på stormødet. 
 

3. Bordet rundt – foreningernes projekter i forbindelse med udviklingsplanen 
 
Fra sidste møde: Forankring af udviklingsplanen sker ved at udviklingsplanen bliver et fast punkt på 
dagsorden til møderne, samt at det indgår i runden ”Nyt fra foreningerne” vedr. de enkelte foreningers 
projekter, der er del af udviklingsplanen. 
 
Mikael: Badning ved Bjerghammerstrand er lovligt. Høring omkring busser.  
 
Bent: Springvand projektet er i gang, nogle regninger er betalt. Der skal holdes møde om hvad der skal 
købes. 
Bymosegård: Det var mening at Peter skulle overdrage gården til en forening, men det er ikke sket endnu.  
Det er uklar, hvilken forening det skal være eller om det skal være en fond. Mikael snakker med Peter.  
 
NP (Mikael): Gunnars plads er i gang – men tager lidt længere tid bl.a. pga. prisstigningerne.  
 
NP (Mikael): Der søges om tilladelse til EL-ladestandere ved Købmanden. (Per Frank: Evt. skal der også EL-
stander op til kirken). Udviklingsrådet vil gerne bede om en yderligere drøftelse af emnet, før der træffes 
en beslutning, om der skal etableres El-ladestandere på Stranges Plads. Kunne der være muligheder på 
andre stationer – fx ved kirken, Stranges Plads og Oles Olie? Det tages op på Stormødet. 



 
Maria: Haastival i pinsen. Information om grundlovsarrangement. Vil gerne få Ungdomsklubben op at stå 
igen. Er der andre, der er interesseret i at få Ungdomsklubben op at stå, kan henvende sig til Maria eller 
Michaël. 
 
Ernst: Folkemindesamling. Der bliver arbejdet på mosegården. Der ventes på, at folkemindesamlingen kan 
flyttes. Der er også aftalt, at nogle ting skal stå på Stormgården. Folkemindesamlingen kan blive på skolen 
for evigt. Folkemindesamlingen skal være repræsenteret med 2 personer i den kommende forening for 
bymosegård. 
 
Stine/ Michaël: Skole. Indvielse af skolegården d. 30. oktober – sammen med 30 års jubilæum for skolen. 
 
Per – Kirke: 10 uger forsinket. Idé om ny altertavle. Det er svært at søge fonde, fordi han er ikke så anset 
som andre kirkekunstner. Koster 330.000 plus en udgift til en kurator til at få det sat op. DTE vil gerne 
støtte med 50.000 kr. Kirken vil fremadrettet, når den åbner i Haastrup igen, samle penge i kirkebøssen til 
altertavlen. Og det kommer i Udkigsposten igen. Er der nogen, der har mulighed for at hjælpe med 
ansøgninger eller støtte på anden vis, kan de henvende sig til Per Frank. 
 
Sara – Storm: Indvielse af lokaler har lige været. Planlægning af festivalen er i gang. Der søges fonde til det 
også.  
 
Mary – Loppe. Når de sidste penge i loppeudvalget er brugt, bliver udvalget lukket. Der er ikke noget tilbage 
af effekter. Der kunne også etableres loppemarkedet på mosegården. Loppeudvalget vil gerne hjælpe i 
gang, men vil ikke selv stå for det mere. Det er NU, hvis man vil overtage. 
Der kommer en opfordring med i Udkigsposten. 
 
Marion: Liste over foreninger – på baggrund af de vedtaget vedtægter skal hver forening vælge en 
repræsentant og en suppleant til Udviklingsrådet. Der sendes udfordring ud i løbet af næste uge. Liste over 
virksomheder udarbejdes – invitation til u-møder. Opfordring til aktivt arbejde med Udviklingsplanen. 
Frilandsby – der laves ikke ansøgning, da fristen er for kort. 
 
Lis – Foredragsforening. Giver indblik i kommende arrangementer – der kommer program ud.  
Bestyrelse: 
Formand: Astrid Jørgensen, Næstformand, Solvejg Hansen, Kasserer: Birthe, Sekretær: Anne-Lise Sørensen, 
medlem: Lis Nielsen, suppleant: Eva Bæk 
 

4. Lokalplan – hvad betyder det? 
 
Fra sidste møde: lokalplan skal være et punkt på én af de næste udviklingsrådsmøder, hvor der skal snakkes 
om, hvad en lokalplan har af betydning for Haastrup – både fordele og ulemper. Efterfølgende skal dette 
drøftes på et stormøde, hvor kommunen inviteres med også. 
 
En lokalplan kan være meget begrænsende. Man må passe meget på, hvad der står i lokalplanen – det 
fastlægger meget. Derfor er det vigtigt at drøfte, om vi skal have en lokalplan – drøfte fordele og ulemper. 
Og så er det vigtigt at vide, hvad der står i lokalplanen. Derfor skal vi have stor kompetence med ind i 
arbejdet med lokalplan. Kommunen har inviteret Udviklingsrådet med i udarbejdelsen af lokalplanen. 
 
Der kunne tages drøftelser for de enkelte emner – fx byzone/ landzone. Byggegrunde. Natur. Så kunne man 
efterfølgende ”oversætte” det til ”lokalplansprog”.   
 



5. Valg af kasserer 
 
Efter konstituering.  

 
6. Planlægning af stormøde 

 
Stormødet er planlagt til d. 17. juni i sammenhæng med en fællesspisning. Forslag til dagsorden: 
 

1. Præsentation af medlemmer i Udviklingsrådet 
2. Præsentation af udviklingsplanen 
3. Information om fejring af Årets Landsby 2020/ Byfest d. 9. juli 
4. Evt.  

 
7. Evt. og næste møde 

7. september kl. 19.30 (forventeligt i forsamlingshuset – skal cleares med Henrik Mikkelsen). Outlook-

invitation sendes ud efter konstitueringen. 


