Landsbyrådet
Tversted – Uggerby - Tuen
Møde:

Ordinært møde i henhold til dagsorden

Dato og sted:

11.04.2018, kl. 19:00
Mona Fjordbak, Uggerby

Deltagere:

Mona Fjordbak
Per Andersen
Bjarne Højrup
Inger Vigg
Karsten Peters

Uggerby
Uggerby Bjærgelau
Tversted
Uggerby
Tuen

(MF)
(PA)
(BH)
(IV)
(KP)

Godkendelse af referat/bemærkninger til sidste referat.
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.
Orientering fra Landsbyforum
Der henvises til referat fra sidste møde i Landsbyforum, d. 26.02.2018, som ligger
tilgængeligt på Hjørring Kommunes hjemmeside
Ny formand for Landsbyforum er Tove Marquardsen, Skallerup.
Næstformand er Kirsten Walther, Mosbjerg.
Der var ingen ansøgninger til vedligeholdelsespulje fra TUT
Ansøgning om matchningsmidler fra TUT, var:
Uggerby:
Ansøgning om nyt gulv i Borgernes Hus, Uggerby
Ansøgning om kr. 197.500,-, blev indstillet til Teknik- og Miljøudvalget.
Der er planlagt et møde med Tove Fønns LAG vedr. strategisk udvikling. 26. juni
2018.
Orientering fra de 3 landsbyer
Tuen:
Der ser ud til at handlen med Tuen Forsamlingshus ny endelig er gået i orden.
Der forventes, at der som de tidligere år, afholdes sommerfest på legepladsen.
Uggerby:
Renovering af Borgernes Hus.
Der er afholdt sommerfest i stedet for høstfest og dilettant.
Voksenfest er afholdt med stor succes. Deltagere ca. 175 personer.
(Borgernes Hus er blevet godkendt af brandmyndigheden til 175 personer ved
særlige lejligheder).
Fastelavnsfest er afholdt.
Bjærgelau og Borgerforeningen har afholdt juletræsfest
Der er afholdt nissebal d. 20. december med levende musik
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Sommerfest afholdes d. 2. juni 2018
Tversted:
Etableret mountain-bike spor i Tversted Klitplantage på ca. 10 km, er en stor succes
med rigtig mange besøgende.
Country fest på Klitgården er afholdt med ca. 100 glade cowboys og cowgirls
Fastelavn med gudstjeneste er afholdt med god tilslutning.
Klitgårdens ledelse er ændret fra repræsentantskab til forening med bestyrelse.
Foreningen har endnu ikke konstitueret sig.
Bjærgelauet har afholdt generalforsamling på Tannishus, hvor der blev sluttet af med
musik og dans.
Aktivitetshuset ved bådehuset ”rører” stadig på sig, men det forventes at der bliver
reduceret lidt i ambitionsniveauet.
Regnskab for 2017:
Mona fremlagde regnskab for 2017, som blev godkendt.
Ansøninger:
Ansøgningsfrist på vedligeholdelsespuljen 2018 er:
6. august
17. oktober
Ansøgningsfrist på matchningsmidler 2018 er:
6. august
10. oktober
Næste møde:
Der blev aftalt af fremtidige møder afholdes i Tversted Turist- og Borgerforeningens
bygning ved Klitgården.
Tversted, Uggerby og Tuen skiftes til at være værter (kaffe m.m.).
Næste møde er:
Onsdag d. 18.07.2018, kl. 19:00, hvor Tversted er vært
Af hensyn til værten, oplyses evt. afbud eller nye deltagere til Bjarne Højrup, senest
16.07.2018.
Telefon: 21 38 18 47

Referat v/
Karsten Peters
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