
Referat fra bestyrelsesmøde maj 2020 

 

Bestyrelsen vedtog at tage kontakt til COOP omkring deres køb af et areal i Idomlund 

hvor de vil anlægge en folkeskov. De inviterer til lokal medbestemmelse, og 

borgerforeningen vil gerne være en del af denne proces. 

 

På grund af forbuddet mod større forsamlinger pga. Covid-19 blev det besluttet at 

aflyse årets arrangement. Dette meddeles i Kontakt, på hjemmesiden og på facebook. 

På trods af henstillingen til ikke at køre haveaffald op til bålpladsen på den gamle 

sportsplads, er dette alligevel sket. Det blev diskuteret, om man skulle kunne lukke 

pladsen af for biler, for at undgå det. Ligger grene for længe på pladsen, vil dyr bygge 

rede i bunken, og lide en unødig død i flammehavet Skt. Hans aften…. 

 

Teknik- og miljødirektøren og planchefen kommer til møde i næste uge om 

udstykningen mellem PLEXUS og Idom Kirkevej. Forhåbentligt vil det sætte gang i 

processen, så der snart kommer gang i arbejdet. 

 

Der er nu installeret lys ved multibanerne. Det er ikke tilsluttet endnu, da det først 

skal aftales med naboerne til banen, hvornår og hvor længe, lyset skal være tændt. 

Lysanlægget er primært finansieret af Jysk Energis fond, plus et lille tilskud fra 

borgerforeningen.  

 

Fundraiserudvalget/Visionsgruppen ønskede borgerforeningens tanker omkring en 

større ansøgning til Realdania til fortsat ansættelse af en lokal koordinator. Det gav 

anledning til en debat om fremtidens visioner for Idom og Råsted og hvordan alle ser 

den.  

 

Der er blevet udleveret ca. 85 Idom-Råsted plakater indtil nu. Deraf ca. 35 

indrammede gennem Gunnars Glas. En lokal har sponseret indrammede plakater til 

de fire fiskehytter ved PLEXUS, der vil derudover blive hængt et flot indrammet 

eksemplar op i PLEXUS. 

 

Ulvedialogprojektet er gået internationalt. Anne Sofie er blevet kontaktet af en 

amerikansk journalist, der er meget interesseret i at arbejde videre med projektet! 

 

Det er stadigt ikke sikkert at gå rundt med foldere til tilflyttere, men forhåbentligt 

bliver tilstandene snart mere normale, så vi igen kan byde folk velkomne. 


