
Møde i HHST                               

 

Dato: 19. marts 2018 Sted: Hodde-kro  Kl. 19.00  
Deltagere: Heino, Per, Carl Kristian, Anton, Morten, Erik, Anne-Lis 
Afbud: Ingen 

Punkt Noter 

• 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
samt dagsorden. 

OK 

• 2 Regnskab v. Per 
• Indkomne ansøgninger. 

Regnskabet er godkendt af revisor og han 

genopstiller. 

Status i dag: 19.437,79 kr. 

Der er en markant stigning i betaling til 

medlemskabet til Sognebladet i Sig, men det ses 

som en nødvendighed for at kunne annoncere og 

komme med indlæg til bladet. 

Dags dato er der ingen ansøgninger til støtte.  
• 3 Generalforsamlingen 
• Opsamling på det planlagte. 

 

Morten har meldt afbud. Anton påtager sig opgaven 

som dirigent. 

Der er afsat tid i Seymour kalender til mødet. Heino 

har ikke kunne få personlig kontakt vedr. aftalen. 

Rubanprojektet bør nævnes (4 min) ved Erik. 

De lokale beretninger skal være sendt rundt senest 

d. 10. april. 

Lokale og mad er på plads.  

Erik prøver at kontakte en borgerjournalist, som 

evt. kan skrive fra mødet. 
• 4 Event i HHST 
• Nørholm 

 

Kontakten til Nørholm er lagt hen. 

Lokalarkivet i Horne afholder arrangement d. 15. 

maj. – Åbent for alle – (Annonceres evt. i Sig og 

Tistrup) 

Sig afholder åben landsby den 15. maj, som 

ligeledes kan annonceres i nabobyerne. 
• 5 Forårsmøde 18. april. 
• Rigets tilstand 
• Evaluering af udviklingsrådene. 
• Ruban 
• Vi i naturen 
• Præsentation af nye byrådsmedlemmer 

 

Tilmelding til den 18. april:  

Deltagere: Carl Kristian, Anton, Per, Arthur, 

Kristian, Anne-Lis 

(Heino melder os til) 



• 6 FUR-mødet 6. februar 2018 
• Referat er udsendt den 22. feb. 2018 
• Anne Lis deltog i mødet 

På udkant (Outrup-projekt) – godt støttet projekt, 

men de lokale er splittet i forhold til også at være en 

del af udviklingsplaner for området. En afledning af 

projektet er et samarbejde med forskellige mad-

producenter – Outrup – Tistrup – Skovlund og evt. 

kan Mælkefestivalen kobles på. 

Der mangler opfølgning fra Thomas Japp og Bjarne 

Fly 

Vardemessen var god 

Forslag til indstilling af personer/foreninger til 

skulderklap – kom gerne med forslag. 

• 7 Ruban forum. 
• Generalforsamling i Ruban v. Erik 
• Repræsentant fra HHST? 

  

Det foreslås af Ruban Info og Ruban Forum 

forbliver adskilt.  

Fokus på borgerjournalistik med LAG-midler 

 

På sigt skal der en ny hjemmeside etableres. 

Repræsentant fra HHST er det næste år stadig Erik. 

Anton deltager også i generalforsamlingen. 

 
• 8 Møde kalenderen/Arrangementer  
• Forårsmødet med byrådet 
• Ruban generalforsamling 21. marts 
•  

 

Ruban generalforsamling 21. marts 

Generalforsamling 17. april 

Forårsmøde 18. april 

Årets landsby 19. april - deltager Carl Kristian 

Furmøde 24. maj 

• 400 kV El-master Dialogmøde med Energinet d. 19. april i 

Lerpøthallen 

Der arbejdes med at lave et indlæg til lokalblade 

m.m. til Næsbjerg, Sig og evt. Horne (Anne-Lis) 

• 9 Bordet rundt. 

 

 

Horne: -Der ryddes op i Horne før konfirmation. -

Der arbejde på den 3. blomst. - Nye aktiviteter for 

de små i hallen. – Der arbejdes på at promovere nye 

byggegrunde til 50.000 kr. 

Hodde: - Bliver færdig med Letbæk i år. – 

Fællesspisning 2 gange om året - Generalforsamling 

i sogneforening. 

Tistrup: Generalforsamling i Erhvervs- og 

borgerforeningen er afholdt. Anlægget blev 

promoveret. – En ny repræsentant til HHST er 



fundet Arthur Hvelplund Pedersen – Indvielse af 

Tistrup Byskov sker søndag d. 25. marts. 

Borgerforeningen er positivt stemt for et 

samarbejde i forhold til Grundlovsmøde. 

Anlægget – grillhytter, der er også idé om et 

læringshus. Det kan få betydning for, at der 

efterfølgende kan oprettes et toilethus. 

Der er p.t. en byggegrund tilbage i Tistrup. 

Sig: Efter mange års tovtrækkeri er der nu blevet 

bevilget byggegrunde ned til åen. 

Sig Vækst har generalforsamling d. 25. marts. 

Erhvervsklubben har afholdt foredrag med Svend 

Brodersen Gram Slot. Det kunne sagtens have været 

annonceret til de øvrige byer. Forslag til navn til 

skolesamarbejdet. (evt. Traneskolerne). 

Sig har fået 60.000 kr. fra forskønnelsespuljen. Der 

er stor fokus på de planlagte 400 kV elmaster. 
• 10 Evt. 
• Hjemmeside gennemgang v. Anton/Erik 

 
 

 

 

Hjemmesiden er lidt mere ajourført. 

 

Næste mødedato: 23. april kl. 19.00 

Horne Hallen. 

 

Referent: Anne-Lis 


