Referat 3. januar 2020 kl. 15.30
1. Referat fra sidste møde
HJC referatet er udsendt, Godkendelse afventer til næste møde.
2. Bibliotekssagen
1.1. Kommunalbestyrelsens tilsidesættelse af høringen
Det er uhørt, at Kommunalbestyrelsen beslutter at spare ca. 1 mio. kr. uden samtidig at gøre
opmærksom på, at dette griber ind i den høring der er besluttet på området.
Der mangler i budgettet en udmelding om, at besparelsen skal anvendes til at forbedre
biblioteksstrukturen i kommunen.
1.2. Forvaltningens vildledning ved ikke at oplyse om den politiske beslutning (budgettet)
HJC Det er en klar vildledning, når det i forbindelse med udsendelsen af høringsmaterialet
ikke oplyses, at det allerede er besluttet at der vil blive sparet ca. 1 mio. kr. årligt ved
nedlæggelsen af bogbussen.
det er også noget blår når Kultur Fritidsudvalget besluttet at det er begge forslag der skal ud i
høring, uagtet budgetbesparelsen, der udelukker model 1, og kun lader 2 spørgsmål være
tilbage i model 2.
Dette stemmer ikke overens med udmeldingen om at der ikke er tale om en sparerunde
1.3. Pressedækning
Der skal udarbejdes en pressemeddelelse til JV, Ugeavisen og Hjertingposten.
Afventer fællesmødet, hvorefter vi afklarer om vi går solo eller fælles ud.
1.4. Kontakt til de øvrige lokalråd m.v.
Alle lokalråd er jo berørte, de kender Bogbussens stoppesteder, men der er ingen der kender
biblioteksspottenes placering !!!
Vi deltager i fællesmødet og så ser vi derfra
3. Fællesmødet om Bibliotekssagen
Jarl og Hans Jørn Deltager, og holdningen er klar vi vil fortsat have et bibliotek i Sædding.
Hvis ikke andre er klar over at der er sparet ca. 1 mio. på budgettet, gør vi opmærksom
herpå.
4. Colibakterierne
Vi skal have fundet en ekstern person der har forstand på bakteriespredningen, for at få afklaret
hvor stor smittefaren er i vandløbene når det gælder hunde og kvæg, inden vi igangsætter
yderligere tiltag.
5. Regnskabet for 2019
FSC udarbejder regnskab
Kontoudtog blev udleveret
6. Næste bestyrelsesmøde
Afventer udfaldet af fællesmødet

