Dagsorden / Referat lokalrådets d. 19.01.2022 kl. 19.00 Center Thyregod
Fremmødte rådsmedlemmer suppleanter og gæster: Ove K. - Jean D. - Christian F. - Bjarne B. Jørgen S. - Søren S. - Jørgen H. - Mona S. - Lillian K.
Gæst: Kenneth F. Petersen

1. Velkommen (Ove)
Ove byder velkommen til Lokalrådets første møde i det nye år (2022), Ove prioriterer, at vi følger
dagsorden og holder os til punkterne, da der er mange punkter. Godt Nytår alle sammen.

2. By-udvikling (Ove-Jean)
A: Byggegrunde Vesterlundvej - Kildedalen
B: Skovlunden 5
C: Skovlunden - Hinskovvej
D: Kryds ved kirken - P-pladser
E: Byggetilladelse - storparceller - Land/by
F: Fremtidens energikilde i byen
G: Tra k chikane Vesteralle
H: Dormea Borgergade 12
Til punkt A-B-C vil Lokalrådet støtte disse lokationer (gerne ere) til det næste møde i
Byudviklingsgruppen.
Punkt D: Vil Lokalrådet anbefale at krydset ved Skolen, Kirken og Det Gamle bageri bliver hævet
gerne med rød asfalt for tra ksikkerheden. Lokalrådet anbefaler at der skal ses på nogle af de ppladser lige omkring Søndergade / Søndre Stationsvej, grunden er, at lastbiler kan ikke dreje i
krydset, et hus har fået udhænget kørt i stykker og biler er blevet beskadiget.
Punkt E: Kenneth F. Fortæller at det er blevet meget bedre med sagsbehandlingen af byggesager,
Lokalrådet ser på om lokalplaner skal tilpasses de nye anbefalede byggeområder (evt.
Storparseller)
Punkt F: Bjarne kontakter Give Fjervarme, Brande Fjernvarme og Daugaard Fællesvarme for et
besøg af Lokalrådet og relevante borger.
Det er nu vi skal handle for en grønnere energi i Thyregod.
Punkt G: Lokalrådet arbejder på at få en tra k chikane på Vester allé
Punkt H: det anbefales at alle bruger appen “giv et praj”. Gavlen på huset er farlig og der falder
pus ned, derfor skal der gøres noget ved ejendommen.

3. Referat fra alle udvalg siden sidst, er der sket noget ?
Hjemmeside Bjarne-Jean

Bjarne gør et fantastisk stykke arbejde med den nye hjemmeside,
Jean sørger for at få alle nyheder på vores Facebook, så borgerne så vidt det er muligt kan følge
med i hvad der sker i vores lokalområde, samt nyt fra kommunen.

Landsby lm Jørgen-Mona-Jean
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Jean fortæller at landsby lm er i gang med at undersøge om der er sponsorer nok til
prutprojektet, vi afventer svar i løbet af foråret.

Asylcenteret Ove

Ove har intet nyt at rapportere, det forlyder at inden for to til tre måneder er beboerne i arbejde og
er nok væk fra vores asylcenter.

Strategiplan Bjarne-Lillian-Christian (Vi er på kommunens liste i år)

Bjarne Christian og Lillian kommer med et oplæg til en revideret strategiplan for Lokalrådet.

Puljemidler (nedsættes)

Lokalrådet kontakter re personer i området for at høre om de vil være med i et udvalg som
ekspert i at søge puljemidler. Hvis der er borgere som godt kunne tænke sig at være med til at
søge puljemidler så kontakt lokalrådet.

Natur-biodiversitet Bjarne- Lillian

Bjarne og Lillian arbejder på Skovlunden skov etape 2.
Der er fastlagt et for-møde med forvaltningen (vej og park) hvor planer for vild natur gennemgået.

4. Foreningsmøde / Byfesten

Lokalrådet arrangere et møde med borgerforening, for at få klarlagt hvad Borgerforeningen ønsker
hjælp til og i hvilket omfang. Lokalråd foreslår at der kommer re fra lokalområdet og re fra
borgerforeningen.

5. E-mails fra kommunen

Lokalrådet har blandt andet modtaget vores års plan fra kommunen, Andre borgerrelateret e-mails
vi modtager fra kommunen bliver o entliggjort som nyheder på lokaler hos hjemmeside og
Facebook side.

6. Næste møde

Lokalrådet afholder næste møde den 23. februar klokken 19.00 - Årsmødet for lokalrådet er
fastlagt til den 10. marts 2022

7. Evt.
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Der var ikke noget under eventuelt.

