
                            

Side 1 af 5 
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Husk hvis du ikke kan komme, at sende afbud, 

Bl.a. af hensyn til køkken i Alhuset, og dem som venter… 

    Til   :  Bestyrelsen i Kibæk Lokalråd 

  Vedr.:  Referat fra ”lokalrådsmøde” nr. 80 

  Dato :  Tirsdag den 15. januar 2019, kl. 1900 

  Sted :  I Alhusets lokale. 

  

16-01-2019.                              

Hermed referat fra lokalrådsmøde. 

Tirsdag den 15. januar 2019, kl. 1900 
 

Dagsorden  

Ad.1. A Velkomst. / siden sidst. (KR) 
 Velkomst  V/ KR   
 Valg af Mødeleder   Claus Vinther Nielsen 

    Valgt. 

 Valg af referent.   Knud Rahbek 
 Kort gennemgang af dagsorden   

 Godkendelse af foregående referat   Godkendt  

 

Ad.2. Orientering ved Formanden.  V/ KR 

 Siden sidst.   ? 

 Sidste nyt?    ? 

 

Ad.3. Økonomi ved Knud Rahbek & Preben Staal  

 Økonomi: 

    - Fuldmagt aftale    Overdragelse til PS 

      - Indestående i bank:   32250kr 

      - Kontant beholdning:   O 

 

Ad. 4. Emner til behandling: 

 
 Knud N: Persondataloven,  

 Hermed et forslag, der skulle dække os internt. 

          Bemærk: teksten er vedhæftet som pdf fil:  

         ”Kibæk Lokalråd Datasikkerhed”  

 
- Knud Nielsen forslag til beskyttelse af persondataloven 

for Lokalrådet, der blev diskuteret hvad der er følsom 

persondata, hvor det rammer os, vi var enige om, at det ikke 

ville påvirke vores måde at arbejde på, da der er typisk 

ikke følsomme referater eller andet. 

 
 Vedr. Velhustedvej: Velhustedvej bliver i febr./marts gravet op og 

nyasfalteret, men men men ingen nye kantsten eller fortove. 

 

Når man tænker på, at gaden er den strækning vi viser frem til tusindvis at 

Kibæks gæster, finder jeg det er en skandale.   
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Strækningen med buslommen, som blev etableret sidste år ser fantastisk flot 

ud, men resten skal tilsyneladende hen ligge med snesevis af knækkede fliser 

og erodere kantsten. 

 

 Hvad gør vi???  ? Ingen bemærkninger i referat. 
 

 Vinnie Borbjerg (sendt flg.) 

 Jeg synes det er vigtigt, at der kommer en status på hvad der nu skal ske i 

forbindelse med Byforskønnelse. 

 Sidste år blev der afsat penge. Det bliver der også i 19 og 20.  

 Hvad kan vi få i alt for det. Er det hele vejen fra bane til lægehus og 

Jernbanegade?  

 Hvad er status fra Signe og Martin? 
   ? Ingen bemærkninger i referat. 

 Knud R:  

 Reklamefilm over byen,(der henvises til udsendte mail, vedr. emnet) 

Hvad vil vi?, hvad gør vi?. 

  - Fremvisning af tilbud fra Michael  
  Svanholm-AD Media, som tilbyder at lave en 

  reklamefilm for byen, se vedhæftet fil, 

  hvor vi var enige om at holde et  

  eftermiddagsmøde sammen med AD Media, for 

  at finde ud af om vi kan se nogen  

  ulemper i det. 

 

 Hvad skal vi (lokalrådet) arbejde med i år? 

  - Ingen bemærkninger i referat. 
 Kan vi gøre det anderledes? 

  - Ingen bemærkninger i referat. 

 Forslag til Generalforsamlingen 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

 Preben Staal Nielsen: 

-  Vedr. Telefonlisten på www.Kibæk.com 

 

 - dels hvordan vi kan få sponsorerne mere synliggjort på 

 hjemmesiden og få fortalt omverdenen hvad erhvervslivet i Kibæk har 

 at byde på. 

 - dels hvordan vi håndterer forskellen mellem dem der betaler for  at 

 være med og dem der ikke betaler. 
  - Preben Staal fortalte om at der var  

  fundet 16 nye erhverv hvor det har  

  givet 30 betalende inden til  nytår. 

 
  - der blev talt omkring tilpasning af  

  hjemmesiden til erhverv, Preben Taler med 

  Flemming om mulighederne. 
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 Flemming Johannesen: 

 Ønsker at udtræde af Lokalrådet.  

 Som sekretær 

 Som Webmaster 

 Med virkning fra generalforsamlingen 

 Umiddelbart herefter overdragelse af diverse vedr. funktionerne. 

 Senest med virkning den 1. maj 2019. 
  - Fremlæggelse af påstand at Flemming vil 

  stoppe arbejdet i Lokalrådet fra efter  

  generalforsamling, og det må vi under  

  tvang tage til efterretning. 

 Emner fra sidste møde:  

hvor der måske er nye opfølgende oplysninger? 

 

1. By/fornyelse renoveringen (Status) 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

2. Cykelsti til Herning (færdiggørelse) Status. 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

3. Lokalplan Velhusted vej/parken v/ KN 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

4. Tillæg til Vandhandleplan for Kibæk v/KN 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

5. Forslag om Hjertestarter kursus inden generalforsamling v/VB 

         Er der oplysninger vedr. dette? Pris m.m. 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

6. Genoptage samarbejdet med Karstoft og Skarrild v/VB & KN 

        - møde med Karstoft, Skarrild, er der taget kontakt og evt.           

 aftalt møde? 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

7. Vejtromlen ved Vardevej –  

 Erik Madsen havde muligvis kontakter - Status  
 - Ingen bemærkninger i referat. 

8. ”Østergade” (den gl. børnehave ejendom) 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

9. Shelters & Bålplads v/”børnesøen” – Status 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

    Ad.6. Sidste nyt fra Centerbykontaktudvalget:  
  - diskussion vedr. referat fra den  

  sidste møde fra Centerbymøde d 6/12- 

  2018.  

  Konklusion? 

Ad. 8. Bordet rundt. 

 Idrætsforeningen / Claus Vinther Nielsen 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

 Kibæk Handel-erhverv /Kent Hviid 
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  - Kibæk Handel skal have generalforsamling 

  i februar 

 Borgerforeningen. /Anette Andersen 
  - Borgerforeningen fortalte om juleoptog og 

  Kandisbal, som var gået rigtig fint. 

 Kibæk Mølle & Borgervalgt / Mogens Ø 
  - fortalte om Kibæk Mølle har fået lavet en 

  rist så der ikke kunne komme skidt til  

  turbinen 

 Sti-udvalg / Jan Bach 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

 By-midt m.m. / KR, KN, MØ 
  - Ingen bemærkninger i referat. 

 Borgervalgte & øvrige - /evt.    
   - Ingen bemærkninger i referat. 

 Eventuelt (vedr. bordet rundt) 

 

 Formanden har ordet. 
  - næste møde var Knud Rahbek forhindret og 

  ville gerne have mødet flyttet, det blev 

  aftalt at det skal være mandag den 25/2  

  kl. 19.00 og der bliver Anne Mette og Stine 

  inviteret vedr. markedsføring/Facebook. 

  

Ad. 9. Næste Møde/ Mødedatoer for foråret 2019 v/KR  

 25. feb. 2019 kl. 1900 - bemærk ændring i dato. 

 19. marts 2019 kl. 19.00 

 10. april 2019 kl. 19.00) (generalforsamling) 

  

Ad. 10. Eventuelt. (Herunder kaffe m.m.) 

 

Referent Knud Rahbek. 

Med venlig hilsen 

Kibæk Lokalråd 

For Knud Rahbek 

Formand 

 
Sekretær: 
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              Flemming B. L. Johannesen 
   flemming@ljohannesen.dk 

Hvem er - (forkortelser): 
Bestyrelse eller har funktion i 

bestyrelsen: 

 

Bestyrelse eller har funktion i 

bestyrelsen / grupper: 

Øvrige kontakter & forkortelser 

KR - Knud Rahbek 

Formand – borgervalgt. (2016) 

 AA – Anette Andersen 

Best. medlem – Valgt af 

Kibæk Borgerforening (2014) 

HK - Herning Kommune 

KN - Knud Nielsen  

Best. medlem – borgervalgt (2017) 

KH - Kent Hviid 

Næstformand 

Valgt af Kibæk Handels- og Erhvervs 

foreninger (2009) 

CK – Centerbykontaktudvalget i Herning 

Kommune. 

VB - Vinnie Borbjerg  

Best. medlem – borgervalgt (2018) 

 CV - Claus Vinther Nielsen  

Best. medlem valgt af Kibæk 

Idrætsforeninger (2017) 

UH - Ulrik Hyldgaard (HK) 

Formand for Centerbykontaktudvalget 

MØ - Mogens Øster Jørgensen 

Borgervalgt Best. medlem (2017) 

KHK - Kristine Hedegaard Kristensen 

Suppleant 2018 – Borgervalgt 

 

PSN – Preben Staal Nielsen 

 Møllegaarden 265  

 6933 Kibæk 

Tlf. 2129 0683 

PSN – Preben Staal Nielsen 

Kasserer 

BNM – Birthe Nørgaard Mikkelsen 

Suppleant – borgervalgt (2018) 

. 

FJ - Flemming B. L. Johannesen 

Valgt af bestyrelsen til hvervet 

”sekretær + web redaktør” 

 KB – Kibæk Borgerforening  

Kibæk Borgerforening – formand 

Anette Hindkjær 

JB - Jan Bach 

Sti Udvalg  

 KHU – Kibæk Handels udvalg 

 

 

Øvrige kontakter & forkortelser 
 

Øvrige kontakter & forkortelser 

MB – Mette Bergreen  

Sektionsleder Planafdelingen By, Erhverv & 

Kultur. Herning Kommune. 

KL - Kibæk Lokalråd 
 

SR - Stina Rohde 

 

PB - Poul Bech 

 

KX – Kibæk Krydsfelt 
 

AMR – Anne Mette Bang Rasmussen 

 

 

EGA -Ebbe Georgi Andersen 

 

 

   

  ® Opdateret den 16-01-2019FJ © 
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