Ca. 60 personer i alle aldre fra 16 til godt 80 år fandt vej til årets høstfest. Det blev en rigtig
hyggelig aften med lækker mad (krondyr med tilbehør og lækre desserter). Levende musik fik også
e med festen,
at de allerede har booket til høstfest 2020. Det bliver den 3. oktober 2020.

Foreningen havde møde med Kaj Merrild (ejer af ny grusgrav), Vognmand Poul Jørgensen, der skal
forestå kørsel og styring, samt Martin fra kommunen. Vi havde modtaget et oplæg og tilføjede vore
bekymringer og kommentarer. Helt undgå kørsel gennem Kollund kan vi ikke forvente, men
vognmanden ønsker kun kørsel gennem Kollund til Lind og Hammerum, hvilket forventes at
udgøre max 20% af den samlede kørsel. Resterende 80% vil ske ad andre veje primært mod syd.
Det er aftalt, at der løbende holdes kontakt mellem parterne, og skulle der være chauffører, der ikke
kan holde passende hastighed, eller på anden måde generer urimeligt ved sin kørsel, ønsker
vognmanden besked, så han kan indskærpe fornuftig kørsel og i værste fald helt lukke af for
chaufføren.
Vi har sammen med kommunen set på vejforholdene i og omkring Kollund. Det er aftalt, at
kommunen drøfter med politiet muligheden for at sætte hastighedsbegrænsning på 60km/timen fra
Stokkildhovedvej 34 og frem til byen. Desuden forsøger vi at få hastigheden i byen sat ned til
40km/timen, hvilket skulle mindske vibrationerne fra de store vogne og skabe bedre sikkerhed for
ikanter og ryttere.
Kommunen vil også se på vejenes tilstand i og omkring byen, så vejforholdene igen bliver tålelige.
Kommunen er usikker på, hvor meget der kan komme under budgettet i 2019, men vil arbejde
videre med det i 2020.
Foreningen har senest modtaget brev fra RegionMidt vedr. partshøring af naboer om udkast til
tilladelse til indvinding af råstoffer. Vi har modtaget brevet, fordi vi tidligere har fremsendt vores
holdning til projektet.
Vi følger op og holder jer orienteret.

For en tid siden blev der nedsat en Tænketank bestående af repræsentanter fra udvalgte landsbyer
samt kommunen. Den 22. oktober holder landsbyerne med Tænketanken for at vurdere arbejdet
indtil nu og for at beslutte om arbejdet er på rette spor. På agendaen er Proces, vision og strategi
samt delstrategier såsom Lokale styrker og netværk , Samskabelse og Microbusiness . Jim
Jensen og Sven Nordgaard deltager fra Kollund og vi vil holde jer opdateret.

Madholdet november er nu klar med en rigtig familie menu. Der er som vanligt mulighed for at
købe øl, sodavand og vin til meget fornuftige priser. Lad os mødes og udbygge vore netværk over
god mad i et par hyggelige timer.
Vi håber, at vi bliver rigtig mange, så tilmeld jer hurtig til Dora
.
MENU
Lasagne med salat
Budding med dejlig jordbærsovs
Kaffe/te med hjemmebagte småkager.
Pris: Kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for børn
over 5 år.
Deadline for tilmelding er søndag den 3. november og sker til Dora på mobil 22724195, også SMS.

Så er vi klar igen med vores fantastiske årlige bankospil. Vi har fået sponsoreret mange dejlige
præmier, og vi når helt sikkert op på niveau med tidligere år, så igen præmier for mindst 5.000
denne aften. Vi vil også have amerikansk lotteri.
Sodavand, øl og kaffe kan købes.
I har selvfølgelig sat kryds i kalenderen - og hvis ikke, så gør det nu,
Vi ses den 31. oktober kl. 19.00 i Forsamlingshuset
til en hyggelig aften. TAG FAMILIE OG VENNER MED!

