Møde referat
Bestyrelsesmøde
Harløse

Dato:

Onsdag. d. 11. januar 2017

Tilstede

Søren Kodal (referent)
Niels Trusbak
Tommy Norup

Afbud

Ingen (Der var ikke sendt mail ud…)

Dagsorden:


Ingen – bare snak

Fra sidste møde 9. nov. 2016
Søren beklager, at der ikke er kommet et referat fra sidste møde, som blev afholdt d. 9. november
2016. Neden stående er kort hvad der blev drøftet/besluttet.
Maria West er trådt ind i lokalrådet – Velkommen.
Vi har fundet det hensigtsmæssigt at adskille forsamlingshusets fællesspisning og de halvårlige
borgermøder. Fremover vil borgermøderne afholdes første onsdag i maj og november kl 19:00 i
forsamlingshuset. Dette kræver en vedtægtsændring, som skal vedtages ved næste borgermød onsdag d. 3. maj kl 19:00.
Lokalrådet vil foreslå en hastighedsbegrænsning på 60 km/t for kørertøjer over 3500 kg fra AG
transport frem til krydset mellem Nordhøjvej og Herredsvejen. Dette for at tage hensyn til de cykellister, som benytter Nordhøjvej. Søren Skriver til kommunen. (Er gjort, har intet hørt)
De kommende lokalrådsmøder blev fastsat til: (altid kl 20:00)




Onsdag d. 11. januar hos Tommy
Onsdag d. 19. april hos Niels.
Borgemøde d. 3. maj kl 19:00

Mail adressen bestyrelse@harlose.dk skal fjernes fra hjemmesiden, da den giver for meget spam.
(er nu fjernet)
Fiber – Søren & Niels har gået rundt fra hus til hus for at samle så mange som muligt, som kunne
være interesserede i at får en fiberforbindelse til huset. Staten yder tilskud til sådanne forbindelser i
udkants Danmark. Ansøgningen er sendt
Møde d. 11. januar
Niels og Søren kunne fortælle, at vi ikke var kommet i betragtning med hensyn vores ansøgning om
fibernet. Faktisk manglede vi kun 2 husstande for at komme over ”spærregrænsen”

Hjemmeside: www.harlose.dk
e-mail: harlose@harlose.dk
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Dato: 17. April 2017

Da vi ikke kom i betragtning har TDC tilbud os en alternativ kobberbaseret løsning. Denne løsning
skulle gerne komme hele området til gavn. Vi er stadig i ”forhandlinger” med TDC, for at forhandle
os frem til så gunstige vilkår som muligt for hele området. Som det ser ud nu burde vi alle kunne få
mellem 20 og 50 MB download, typisk 30 MB.

Søren Kodal

