
Skads Andrup Lokalråd 

 
 

Referat af Skads Andrup lokalrådsmøde tirsdag den 8.6.2021 

 
Til stede: Kurt, Bent, Ingelise, Joan, Ulrik og Ejnar. 

 

1. Kommentar til mødereferat fra sidste lokalrådsmøde. 

    Ingen kommentarer. 

2. Konstituering af lokalrådet. 

    Formand: Kurt Nybo Jensen 

    Næstformand: Bent Hyldahl 

    Kasserer: Joan Sandholt 

    Sekretær: Ejnar Søndergaard 

3. Strategisk udviklingsplan for Andrup, Skads og Novrup (kommunikationsform) 

    Orientering om valg af konsulentfirma, hvor firmaet Labland i Århus var blevet valgt ud af 3. 

    Gennemgang af kommunikation i forbindelse med udviklingsplanen. 

    Kommunikationen ud til borgerne er ikke så let, har vi erfaret fra hele processen med Energien. Med 

   de mange nye digitale platforme bliver det ikke lettere, da borgergrupper benytter forskellige analoge  

   og digitale platforme.  

   Vi mangler en mere fængende overskrift end ”Strategisk udbygningsplan for Skads, Andrup og 

   Novrup”. Vi havde ikke umiddelbart et bud, men måske kan Labland bidrage. 

   Vores erfaring er at plakater ved indfaldsveje, når ud til de fleste. Derfor høre kommunen om vi kan 

   Opstille simple stationære standere ved indfaldsvejene, så det bliver lettere løbende at sætte  

    Plakaterne op. Sidsel høres, om de kan assistere. 

   Fællesbladet omdeles til alle. Selv om ikke alle læser det, er det vigtigt. Her er deadline til det  

   kommende blad 23.7 med omdeling 11.8. Næste Fællesblad igen omdeles først 29.9. Derfor må  

   Labland hurtigt komme på plads, så de allerede kan orientere og indkalde til de første møder i det  

   førstkommende Fællesblad.  

   Hjemmesiden www.skadsandrup.dk ønsker vi også at bruge som et centralt kommunikationsmedie, 

   men der er ikke så mange, der går ind og læser det. Det kunne blive bedre ved at give mulighed for  

   notifikationer, hvor gang der er et opslag. Ulrik sætter det i værk. Det er oprettet som et foreløbigt 

   forsøg. 

   En meget benyttet digital mulighed er afløseren for skoleintra. I forbindelse med et møde med de 

   pædagogiske ledere på skolen og i klubberne forhører Ejnar om det er muligt. 

   Facebook med gruppen ’os der bor i Andrup og Skads’ kan også bruges, men opslag drukner let i de  

   mange forskellige opslag samt glider hurtigt ned ad siden.  

   Der blev foreslået et workshop med børnepasning.  

   En mere uformel indsats er, at gøre opmærksom på udviklingsplanen og bl.a. hjemmesiden ved møder 

   i de forskellige foreninger, og når vi mødes rundt omkring. 

   Ejnar skriver til Sidsel og rykker for en hurtig aftale og møde med Labland samt opsætning af  

   standere ved indfaldsveje. Derudover mødes med skole og klub. 

4. Boligområde ved Krogsgårdsvej. 

   Forslag til lokalplan er fortsat under behandling i forvaltningen, så det kommer først op i byrådet i  

   september efterfulgt af en 8 ugers høringsperiode. 

 

http://www.skadsandrup.dk/


5. Udeområder. 

    Med hensyn til P-pladsen afventes referat fra mødet med økonomiudvalget. 

    Ulrik kontakter Caroline om fondsmulighederne. 

    Forslag om at etablere Padelbane – de skyder op rundt omkring. Det kunne være i SAGU regi. Joan  

   forhører sig hos SAGU og Bent ser på finansiering.     

6. Landsbyfilm for Skads og Andrup. 

   Lokalrådet har givet grønt lys til firmaet, så vi afventer, at de tager initiativ og realiserer. 

7. Skt. Hans aften. 

   Vi kan nu mødes op til 500 personer udendørs til Skt. Hans. Vi undersøger om spejderne vil være med  

   og ser herefter hvem, der evt. vil stå for det. Ejnar har brænde, men det skal transporteres. Forslag om 

   den nye pædagogiske leder som båltaler.  

8. Opfølgning på indsatsområder: 

- Daligvarebutik – udvalg. De arbejder fortsat videre, men ikke så let. De vil kontakte  

      firmaerne igen med oplysninger om udbygningen ved Krogsgårdsvej og den nye   

      udbygningsplan. Derudover spørge mulige butikker om deres krav/ønsker til   

      placering. 

      Vi vendte også ideen om crowdfunding. 

- Energien.  

o Det er blevet besluttet, at der i en forsøgsperiode vil være åbent ind til foyeren 

fra kl 07.00 – 21.00 samtidigt med, at der opsættes overvågningskameraer. 

o Arbejdsgruppen til indretning af foyeren må snart mødes igen for at komme 

videre med indretningen, men de er stadig opmagasinering p.g.a. vandskade. 

Den forventes udbedret inden skolestart. 

o Møde med interessenter/brugere. Det vil være en god ide med et brugermøde 

her efter corona nedlukning og alternativt brug af lokalerne. 

- Hjemmesiden (Logokonkurrence). Kurt rundsender de indkomne forslag, som vi 

stemmer på inden for de kommende 3 uger. 

- Landsbyplan. Den har ikke spillet en stor rolle og tages op til vurdering efter 

udbygningsplanen. 

- Ad hoc opgaver. Ingen. 

- Diverse fonde, der kan søges. Der kommer løbende information om fonde vi kan søge. 

Ulrik og Bent mødes for at udarbejde et økonomisk overslag over udgifter til at 

opsætte glaspartier mellem klub og hal samt foyeren og hal. Projektet dels op i 2. 

Inden den 15. juli kan vi fremsende ønsker til det kommende 2022 budget. 

9. Indlæg til Fællesbladet (deadline 23/7 og ud 11/8). 

    - Den strategiske udviklingsplan. 

    - Billeder fra Skt Hans – Ingelise. 

    - (et ekstra punkt kunne være opfordring til at få notifikation til hjemmesiden – kan måske indgå i 

       indlæg om den strategiske udviklingsplan). 

10. Evt.  

   Ingelise går videre med at undersøge Fl. Rimlers forslag om en fast hastighedsmåler i Andrup.  

   Hvorledes har de grebet det an i Ålbæk? 
   Fodgængerovergang er diskuteret mange gange, så lade ligge lige nu. 

11. Næste møde 

Næste lokalrådsmøde er 24. august 2021. kl 19.30 i Energien 

 

 

 

 

 


