Referat af møde i 4F Fælles Forum For Fynslund området onsdag d. 7 juni 2017

1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2. Fynslundmagasinet
Online redaktion. Emner lægges på fb gruppen – opfordrer foreningerne
Hallen 25 års jubilæum
Byparken indvielse
Fynslund Boldklub
Egholt Stalddør
Kirsebærtræerne i Højrup
Portræt af ny tilflytter nabo med spejderhytten
Smededal per Vejen
Christoffer Olesen
Foreslå at magasinet udkommer 3 gange årligt. Skole og kirke skal godkende dette. Det er en stor
opgave og det er frivillige der løfter opgaven.
Hans E. tilbyder at være tovholder på at samle redaktionen og få aftalt indhold og skrivere til
kommende nummer.
Gode historier og ideer til historier så henvend jer – næste nummer den 20. juni.
Skal ud i weekenden 5.-6. august.
3. Status på øvrige projekter












Troldhedestien arbejder fortsat – nu med hjælp fra kommunen – med at få stien ført
igennem. Der er 100 års jubilæum august.
Byparken indvies 26. august med stor fest ifm Kolding kommunens kulturuge.
Festival på Markant scenen 19. august
Hallen 25 års jubilæum den 30. september
IDE: Etablering af og borde bænke område og picnicområde ved Stenvad Mølle i Højrup,
hvor børnene kunne fange haletudser. Vedligeholdelsesdelen skal være baseret på frivilligt
arbejde – og pt ingen, der har ressourcer til det. Der er ellers penge til etableringen i Skov
og Naturstyrelsen afventer.
Borgergruppen vil gerne samarbejde med Trafikgruppen så der ikke er overlap i
aktiviteterne.
Plan – ide til forskønnelse af grøn trekant i krydset ved Fynslundvej for at give et bedre
pænt uindtryk
FB: sikkerhed ved cykelskuret på stien ved skolen – asfaltering af cykelstien, Gavl på skuret
for at hindre flere ulykker med cyklister der banker hovedet mod taget.
Multibanebyggeri i gang ved hallen. Forhåbentligt klar til haljubilæet 30.9.
Spejderne holder Sankt Hans ved Markant scenen 23.6. Rikke Vejen-Jensen (vores lokale
heks) holder båltalen.
Spejderne deltager landslejren i sommerferien i Sønderborg.
Spejderne deltager i Åbent Landbrug med aktiviteter.

4. Evt.
Hærvejsmotorvejshøringssvarsmøde HÆRVEJSMOTORVEJ ELLER EJ.
Vejdirektoratet har inviteret til Borgermøde d. 14.6. I Lunderskov.
Vi afventer mødet den 14. juni for at afgøre om det er 4F der skal stå for et møde vedr. høringssvar.
Vibe rundsender hjemmesidefakturering til de store foreninger, der bruger hjemmesiden.
Mødedatoer: Tirsdag 12.9. kl. 19.00 og Tirsdag 14.11. kl. 19.00

