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LOKALRÅDSJULEMØDE
Referat fra mandag den 4. december 2017

Dagsorden

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Anders Hjort, Hanne Schmidt

Pkt. 2 Navneopråb

Pkt. 3 Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde 2.10.2017 – GODKENDT.

Pkt. 4 Meddelelser fra FU
SULFA: Har fået penge til husleje, bøger og forsikring. 40.000 til eridringsværksstedet. De gerne at vi rydder om i
skabet i mellemrummet. Ifølge Ib bruger vi kun et par hylder.
Miljøpunkt Amager: har fremlagt en ”Årsplan” somMartin evt. vil redegøre for til næste møde.
Forslag til mødeplan for 2018: kræver lidt rettelser til datoer. Ny udgave fremsendes.

Pkt. 5 Lokalpolitiske emner
Vest: har udsendt forudgående høring butiksstørrelser for detailhandel.
https://blivhoert.kk.dk/hoering/butiksstorrelser‐detailhandel
Diskuteret stiforbindelser over Fælleden.
Skulderklappet er gået til Rideskolen på Artillerivej
Øst: Oplæg vedr. vision om en Nordhaleø, hvor nogle arkitekter har fremlagt en plan for kombineret byggegrund og
Tunnel/broforbindelse og stormflodsdige.
Forudgående høring lokalplan omkring Femøren Station, hvor der bygges hotel og ungdomboliger, samt et
supermarked.
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/ab7dc0fe‐f059‐479b‐b24b‐aa588e3fb50c/4bff15fa‐8d12‐4873‐be09‐
b7a6f124c29e/Attachments/19378797‐25554264‐1.PDF
Man har afsat en pulje til et arrangement som erhvervsinitiativet vil afholde til næste år. (9.1 og 3.3.) De har oprettet
en forening Amager Øst erhvervsråd. De søger 75.000 kr til der arbejde og et stort møde den 16.maj, hvor alle firmaer
inviteres i Prismen. Anders søger på vegne af foreningen medlemskab i Sundby Lokalråd.
Trafikplan Amager: Vi indkalder lokalrådene til nyt møde når vi har fået en ny borgmester, og diskutere hvad vi skal
gøre, herunder ang. krav forslag til lokaludvalgene.

Pkt. 6 Eventuelt:
Seminaret vil forgå hos Berit.
Medlemskab af lokalrådet: vi skal se på vedtægterne ang. medlemskab af enkeltpersoner, selv vi uformelt har
vedtaget at det er i orden.

Pkt. 7 (ca. kl. 19.00)
Herefter en rigtig hyggelig aften med dejlig mad, snaps, øl, vin, snak og sang.


