Sattrup i bevægelse
Invitation til borgermøde den 29/6 kl. 19.00 i Sattrup forsamlingshus
Kære medbeboere i Sattrup og opland.
Som i forhåbentlig alle kan huske, så har Linda Thrane Nielsen og Peter Kühne sikret
Sattrup 100.000 kr. Det var helt tilbage i Februar, men pga. Corona, har alt været sat på
standby.
Flot at vi i Sattrup igen får 100.000 kr. af vores kommune.
Horsens Kommune gav mulighed for at landsbyer i kommunen kunne søge 100.000 kr.
til at udføre projekter som denne gang skal involvere bevægelse.
Linda og Peter var hurtige og lavede et opslag på Sattrup´s facebookside, hvor folk skulle
melde ind om de var interesserede, og komme med gode ideer til projekter som
involverede bevægelse.
Der kom en masse gode forslag. Det udmøntede sig i en ansøgning til Sund By Horsens,
og deres ansøgning gjorde at vi endnu engang har fået tildelt de 100.000 kr.
Og dem skal vi nu have sat i bevægelse.
Indkomne forslag fra vores medbeboere er:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af gangsti fra udkanten af Sattrup, der kan forbinde byen med Sattrup
mose.
Udendørs motionsredskaber.
Petanquebaner.
Krolfudstyr.
Svævebane.
Lille fodboldbane med bande.
Bord/bænke sæt.

Sidder der nu nogen med en super god idé, så send den gerne til htm8752@outlook.dk,
senest den 22 juni. Der kan også lægges gode ideer op på byens facebook side.
Så kommer dit forslag med på oversigten til nedenstående møde.
Vi vil løbende opdatere om projektets forløb på byens hjemmeside, hvor du også kan
finde relevante breve, indkaldelser til møder, referater osv.
www.sattruplandsbyen.dk, klik på aktiviteter og derunder finder du, ”Sattrup i
bevægelse” hvor ovenstående informationer kan findes.
Regeringen har nu valgt at løsne op, så vi må samles op til 50 personer. Selvfølgelig med
den krævede afstand, håndsprit osv.

Sattrup i bevægelse
Så med udgangspunkt i den store interesse der var for projektet, og det faktum at vi nu
må samles, og har 100.000 kr. vi skal have brugt til fordel for os alle i Sattrup og omegn,
vil vi gerne invitere til borgermøde i Forsamlingshuset, Mandag den 29 juni kl. 19.00.
Der vil naturligvis være håndsprit ved indgangen, og grundet omstændighederne, vil vi
opfordre folk som er usikre på om de har lyst til at komme til sådan en forsamling, til at
sende gode ideer til htm8752@outlook.dk eller slå dem op facebooksiden for Sattrup.
Vi vil også gerne opfordre til at man begrænser antallet af deltagere fra hver husstand.
Vi skal jo helst have så mange repræsenteret som muligt.
Til at støtte op om projektet, vil Jesper Nielsen fra Sund By Horsens deltage i mødet.
Dagsordenen er som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen
Information om retningslinjerne for projekterne
Tovholder gruppe
Fremlæggelse af indkomne forslag.
Udvælgelse af et antal af de indkomne forslag.
De forslag der kan findes tovholdere til, går vi videre med, og der skal til næste
mødes undersøges økonomi, evt. tilladelser osv. for hvert projekt.
Det videre forløb/opfølgningsmøde.
Afslutning

Ved næste møde fremlægges resultaterne af de indledende undersøgelser for hvert
projekt. Derefter skal vi stemme om hvilke projekter vi kan gå videre med, formodentlig
baseret på økonomi.
Da der stadig er krav til hvad vi må og ikke må pga. risiko for smitte, vil der ikke være
kage eller lign. Men der vil være vand og øl.
Da dette er en fantastisk mulighed for os alle i Sattrup til at udvikle vores lille by endnu
mere, og til at skabe yderligere vækst og sammenhold, håber vi på et stort fremmøde og
masser af entusiaster som kan sparke dette store projekt godt i gang.
Som Hans Pilgaard ville sige til sidst i ”Hvem vil være millionær”
”Alene kan man være stærk, men sammen kan vi så meget mere”

Vel mødt.
Linda Thrane Nielsen – Peter Kühne – Henrik T. Møller

