Til :
Vedr.:
Dato :
Sted :

Bestyrelsen i Kibæk Lokalråd
Referat fra ”lokalrådsmøde” nr. 79
Tirsdag den 27. november 2018, kl. 1900
I Alhusets lokale.

12-12-2018.
Hermed indkaldelse til lokalrådsmøde.
Tirsdag den 27. november 2018, kl. 1900
Fremmødte: AA, KR, KN, VB, CV og PSN
Afbud: FJ, KH, MØ, AMR, SR & JB (ikke sendt afbud)

Dagsorden
Ad.1. A Velkomst. / siden sidst. (KR)
 Velkomst (Alle) – KR.
Afbud fra : Stina Rohde & Anne Mette Bang Rasmussen
 Valg af Mødeleder – Vinnie B.
 Valg af referent. – KR blev valgt
 Kort gennemgang af dagsorden – ved KR
 Godkendelse af foregående referat – referatet godkendt uden bemærkninger
Ad.2. Orientering ved Formanden.
 Siden sidst. - Generel orientering omkring udfordringer med at få lavet fuldmagt til
den nye kasserer v/KR.
Ad.3. Økonomi ved Knud Rahbek & Preben Staal
 Økonomi:
- Fuldmagt aftale - se Ad. 2.
- Indestående i bank: - Kontant beholdning på 25400kr.
- Kontant beholdning: - 0


Telefon erhvervslisten
(Telefonlisten hvor der betales pt. Kr. 199 for tilslutning)

-PSN har ajourført af erhvervsliste - fra 25 betalende til, at han har fundet yderlig
38, som han sender ud til, hvoraf der mangles mailadresser på 9 stk., så i alt 63
aktuel tilpasset på erhvervslisten.
Ad. 4. Præsentation af Facebook/Markedsføring – gruppen i Kibæk.
- præsentation af mailen fra Stina og Anne Mette
Tilsendte mail fra Stina & Annemette: dateret den 30/11/2018
Kære Lokalråd
Vi har i aften haft møde i vores lille markedsføringsgruppe, hvor vi havde inviteret
borgerforeningens formand, Anette, til et idé møde om hvordan vi får Endnu mere gang i siden.
Borgerforeningen har besluttet at bruge “Det sker i Kibæk” som deres talerør
fremadrettet.
Vi vil sammen med borgerforeningen februar måned invitere foreninger til et
infomøde, hvor vi vil opfordre alle til i højere grad at bruge vores side til at dele deres begivenheder
på.
Vi har p.t. 1138 personer som følger siden og vi arbejder kontinuerlig på at få flere
følgere. Så hver gang der er nogle som liker en af de begivenheder vi ligger op, inviterer vi dem til
at følge siden.
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Vi har netop fået en masse flotte drone fotos fra Jørgen Jørgensen som er taget i den
skønne sensommer. Dem vil vi vise hen over de næste kolde måneder.
Ligesom vi selvfølgelig er på pletten med at dele masser af fotos fra de kommende
julebegivenheder i Kibæk.
Til infomødet i februar vil vi også inviterer Ida fra Herning Folkeblad så hun kan
komme med et lille kort indlæg om hvordan man får omtale af sin begivenhed både før og efter. Alt
sammen med sigte på at vi får synliggjort Kibæk på bedste vis.
Så har vi talt om at skiltene med kibæk logoet med fordel kan nytænkes, både så der
sker lidt nyt og vi gør os en tand mere synlige.
Vi sender jer et udkast på et senere tidspunkt for vi har været ved at samle nogle idéer sammen.
Jeg håber ovenstående har givet jer et indblik i hvad det er vi arbejder med på
markedsføringsplanen.
Venlig hilsen
Stina og Anne Mette

- De inviteres igen til mødet i februar, /KR.
Ad.5. Emner til behandling:
1. By/fornyelse renoveringen (Status)
- Hvor den startes i Nr Bredgade efter nytår.
- Kibæk Elværk er ved at blive solgt, de ejer også store dele af Kibæk
Gadelys APS,
Vi skulle gerne skal have en forhandling om belysning i Nr Bredgade og
Brogade – inden renoveringen i Midtbyen går i gang, så vi arbejder på en
kontakt med elværksbestyrelsen inden Kibæk Elværk / Gadelys finder nye
ejere der vil drive det videre.! v/KR
2. Cykelsti til Herning (færdiggørelse) Status. v/KR
- Cykelstien til Herning lader vente på sig, der er ikke aktuelle planer for, at få
den lavet,
- der er ikke sat midler af, og hastigheden vil ikke blive sat op på Vardevejen,
- der er ikke afsat midler til Cykelstien i statens pulje, fortsat opfølgning.
3. Lokalplan Velhusted vej/parken v/ KN
- Lokalplan for Velhusted parken blev fremlagt af Knud Nielsen
- Knud Nielsen laver indsigelse mod begrænsninger i afvalmet gavle i
bygningsoplæg i lokalplan.
4. Tillæg til Vandhandleplan for Kibæk v/KN
- Tillæg til Vandhandleplan, hvor Knud fortalte om fremtidige overfladesøer i byen
5. Forslag om Hjertestarter kursus inden generalforsamling v/VB
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- om hjertestartekursus ved generalforsamlingen i lokalrådet, man
fortsætter med ideen og finder en der vil holde kurset, og prisen på det.
6. Genoptage samarbejdet med Karstoft og Skarrild v/VB & KN
- Vi skal vel snart have møde med Karstoft, Skarrild igen?

-Genoptagelse af samarbejdet med Skarrild -Karstoft mm. varetages af
Knud Nielsen og Vinnie Borbjerg. De tager kontakt med områderne.
7. Vejtromlen ved Vardevej – Status
- man afventer at MØ vil kontakte et teknisk museum, om de vil overtage den gl.
vejtromle.
8. ”Østergade” (den gl. børnehave ejendom)
- man drøftede situation omkring Østergade/den gamle børnehave
oprydningstandard.
”Det er som om han har drømt om os, fordi der er sørme blevet ryddet op, -dejligt”.
Knud Nielsen vil tage kontakt med (JØ), angående det videre forløb omkring
området i Østergade.
9. Shelters & Bålplads v/”børnesøen” – Status
- Ansøgning Shelters
– Shelters ansøgningen skal tilpasses.
Der er kommet ønske/krav om - diverse optegninger - som jeg skal
”tilrettes/laves” og afleveres for, at få byggetilladelsen endelig i hus..
Ad.6. Sidste nyt fra Centerbykontaktudvalget:
- Intet nyt.
Ad. 7. Persondataloven.






Opfyldelse af denne lov?
Hvordan får vi vores datapolitik tilrettet så det opfylder loven?
- På hjemmeside – medier (Facebook osv.)
- Opbevaring af data (under lås – kryptering osv.)
- sletning af data – regelsæt herom
- samtykkeerklæring/ databehandler aftale osv.
Nedsættelse af et arbejdsudvalg til dette.
Konsekvensen kan være en bøde – hvis ikke persondataloven følges
På op til 4% af omsætningen total.

- På mødet:
- Der blev talt om person data loven, som der ikke berører lokalrådet så
meget. – så der ændres ikke ved vores procedure.
Kommentar fra FJ – tror vi bliver nødt til, at kaste et blik over dette
(behandling af persondata), da vi jo behandler personoplysninger, bl.a.
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fra bestyrelse/lokalrådsmedlemmer, bl.a. personer udenfor denne
kreds, bl.a. mig selv – og suppleanterne. – opbevarer disse
informationer, så jeg mener helt klart, det er en ”om’mer”.
Ad. 8. Bordet














rundt.
Stina Rohde - afbud
Anne-Mette Bang Rasmussen - afbud
Idrætsforeningen / Claus Vinther Nielsen
- CN fortalte om Idrætsforeningen, hvor de havde ændret på opbygningen af
organisationen.
Kibæk Handel-erhverv /Kent Hviid - afbud
Borgerforeningen. /Anette Andersen
- AA fortalte om udsolgt Kandis til januar.
Kibæk Mølle & Borgervalgt / Knud Nielsen
- Knud Nielsen fortalte om renovering af bygningerne betalt med penge fra
cykelløb og Møllefonden og andre
- Har ikke fået bekræftet af gaderne kan blive klar til ny cykelløb, derfor er det
på tale at flytte cykelløbet til Byfesten i stedet for, som er i August.
Sti-udvalg / Jan Bach – Ingen bemærkninger
By-midt m.m. / KR, KN, MØ – se tekst i Ad. 5.
Borgervalgte & øvrige - /evt. – Ingen bemærkninger
Eventuelt (vedr. bordet rundt) – Ingen bemærkninger
Formanden har ordet
- for evt. uddybende svar på? – Ingen bemærkninger

Ad. 9. Næste Møde/ Mødedatoer for foråret 2019 v/KR (HUSK KALENDER)



Planlægning af kommende mødedatoer & kl.
- Planlægning Generalforsamling dato & kl.?

- Nye mødedatoer i det nye år. 2019
15. januar
28. februar
19. marts
10. april Generalforsamling
Ad. 10. Eventuelt.
- Herunder aftenens højdepunkt, her blev gløgg & æbleskiverne serveret og de var superlækre.

Med venlig hilsen
Kibæk Lokalråd
For Knud Rahbek
Formand
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Sekretær:
Flemming B. L. Johannesen
flemming@ljohannesen.d

Hvem er -

(forkortelser):

Bestyrelse eller har funktion i
bestyrelsen:
KR - Knud Rahbek
Formand – borgervalgt. (2016)
KN - Knud Nielsen
Best. medlem – borgervalgt (2017)

VB - Vinnie Borbjerg
Best. medlem – borgervalgt (2018)
MØ - Mogens Øster Jørgensen
Borgervalgt Best. medlem (2017)

Bestyrelse eller har funktion i
bestyrelsen / grupper:
AA – Anette Andersen
Best. medlem – Valgt af
Kibæk Borgerforening (2014)
KH - Kent Hviid
Næstformand
Valgt af Kibæk Handels- og Erhvervs
foreninger (2009)
CV - Claus Vinther Nielsen
Best. medlem valgt af Kibæk
Idrætsforeninger (2017)
KHK - Kristine Hedegaard
Kristensen
Suppleant 2018 – Borgervalgt

Øvrige kontakter & forkortelser

HK - Herning Kommune

CK – Centerbykontaktudvalget i Herning
Kommune.

UH - Ulrik Hyldgaard (HK)
Formand for Centerbykontaktudvalget
PSN – Preben Staal Nielsen
Møllegaarden 265
6933 Kibæk
Tlf. 2129 0683
.

PSN – Preben Staal Nielsen
Kasserer
FJ - Flemming B. L. Johannesen
Valgt af bestyrelsen til hvervet
”sekretær + web redaktør”
JB - Jan Bach
Sti Udvalg

BNM – Birthe Nørgaard Mikkelsen
Suppleant – borgervalgt (2018)

Øvrige kontakter & forkortelser

Øvrige kontakter & forkortelser

KL - Kibæk Lokalråd

SR - Stina Rohde

MB – Mette Bergreen
Sektionsleder Planafdelingen By, Erhverv &
Kultur. Herning Kommune.
PB - Poul Bech

KX – Kibæk Krydsfelt

AMR – Anne Mette Bang Rasmussen

EGA -Ebbe Georgi Andersen

KB – Kibæk Borgerforening
Kibæk Borgerforening – formand
Anette Hindkjær
KHU – Kibæk Handels udvalg

JØ – John Østergaard/ ”Kernehuset”
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