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Referat 
 
 
1. Gangsti langs Kjærgårdsvej 
Hvad er status på projektet. 
 
Referat: 
Anders Kronborg oplyste, at der er langt flere fornuftige ønsker til trafiksik-
kerhedsfremmende foranstaltninger, end det muligt at finansiere inden for 
de midler, der er afsat til formålet. 
 

Teknik & Byggeudvalget vil i den kommende tid udarbejde en mere gen-
nemgribende og gennemsigtig prioritering af alle de ønsker, der er. 
 
LR ønsker en sti langs vejen, der er adskilt fra kørebanen med kantsten, og 
de advarede mod kun at fokusere på de uheld, der er sket, når der foreta-
ges en prioritering. 
 
Andres Kronborg lovede, at stedet vil indgå i den besigtigelsestur, Teknik & 
Byggeudvalget er i gang med at planlægge. 
 
 
2. Børnehavens fremtid 
Kommer der en udflytter børnehave 
 
Referat: 
Diana Mose Olsen oplyste, at der ikke planlagt en udflytterbørnehave i 
Hunderup. Hun oplyste desuden, at den nyrenoverede afdeling af 
3stammen i Hunderup ikke er fuldt udnyttet. Hvis der i andre områder 
mangler kapacitet kan det være en mulighed, at en børnegruppe fra en 
anden daginstitution kan køre til Hunderup. Dette planlægges der for 1 
gang årligt. 
 

LR er bekymret for, at børnehaven lukker, hvis børnetallet i området falder. 
 
 
3. Den gamle skole og degnehaven 
Hvad sker der med dem – herunder det tilhørende gyngestativ. 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at det er politisk besluttet, at bygningerne skal 
sælges, og der arbejdes fortsat på, hvordan det kan lade sig gøre.  
Der er flere forhold, der skal tages hensyn til ved salg, hvilket gør at salgs-
processen trækker ud. Området er bl.a. udlagt til offentlige formål, der lig-
ger en ”kirke fredning” på området, og den gamle skole er kategoriseret 
som bevaringsværdig. I øjeblikket afventes der en uddybning af kirke-
fredningen, inden der kan arbejdes videre med sagen. 
 
Økonomiudvalget gav LR lov til at få gyngestativerne, hvis de selv vil flytte 
dem. 
 
LR vil gerne inddrages i den fremtidige anvendelse af bygningen, hvis den 
ikke kan sælges. 
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4. Energilandsby 
Status på projektet. 
 

Referat: 
John Snedker oplyste, at Plan & Miljøudvalget har fundet frem til, at man 
bør koncentrere indsatsen om 2 landsbyer i første omgang. Disse to er Vej-
rup og Skads-Andrup. Kommunen vil fortsat understøtte de øvrige energi-
landsbyer, men indsatsen koncentreres på de 2 udvalgte. 
 
 

5. Genoprettelse af valgsteder 
 
Referat: 
LR gjorde opmærksom på, at de gerne vil have afstemningsstedet i Hunde-
rup-Sejstrup genoprettet. 
 
 

6. Landsbypedel 
Tak for det! 
 
Referat: 
Borgmesteren orienterede om ordningen, der er så stor en succes, at 
landsbypedellerne næsten er fuldt booket indtil sommerferien. Der vil 
komme nye muligheder for at søge hjælp fra landsbypedellerne efter som-
merferien. 
 
LR oplyste, at de bruger ordningen, og de er meget glade for den. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Referat: 

 
A: Franciska Handberg projektet 
Punktet blev også behandlet på mødet med Darum Lokalråd, hvorfor refe-
ratet er samordnet. 
 
Projektet er endnu meget på idéstadiet. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af lokalrådene i Hunderup-Sejstrup og Darum, Hunderups Frem-

tid og Myrthuegård. Ud over lokalhistorisk interesse vil stedet også kunne 
bruges i undervisning. 
 
Der er endnu ikke opgjort økonomi for projektet, men det forventes at ske i 
maj 2014. Herefter vil gruppen arbejde sammen med LAG konsulen-
ten/fundraiseren for at skaffe finansiering. 
 
B: Vedligehold af p-pladsen mellem børnehaven og hallen. 
Kommunen (Børn & Kultur) retter henvendelse til børnehaven/hallen, og 
beder dem udbedre p-pladsen. Hvis de ikke har midlerne til det, skal det 
fastlægges, hvordan problemet så kan afhjælpes. 
 
C: Realkreditlån 
LR oplyste, at de har hørt om problemer med at få realkreditlån i området. 


