Årsmøde den 1. marts 2018 kl. 18.30
Valg af dirigent: Anders
Referent: Mona
Dirigenten startede med, at mødet var lovligt indvarslet.
2 stemmetællere valgtes: Edith og Bent
Beretningen blev fremlagt af Christian Dueholm! Han startede med,
hvem der var tilbage i lokalrådet, idet Tina Sørensen var fratrådt, og
Charlotte Magnussen fratrådte samt Heidi Hoeg, Jacob Thisgaard
indtrådte som nyt medlem i løbet af året.
I løbet af året 2017 havde vi deltaget i årsmøde i Vingsted Centret, og
her var alle større og mindre landsbyer repræsenteret, det var et
spændende møde, som var arrangeret af Vejle Kommune.
Det nye kryds, Brandevej er blevet etableret, men der er mange
kritiske røster, bl.a. er det for lille til de rigtigt store lastbiler med
hænger osv., som skal passere her. Men problemet er, at det nu er
lavet og meget svært at få lov at ændre på igen. Det bliver taget med
på vores næste gåtur med kommunen. Men nu håber man, at krydset
ved bageren bliver et af de næste projekter.
Parkering i Borgergade er stadig et problem, som har været rigtig
meget oppe at vende, både med parkering kun i den ene side, men
der er stadig ingen løsning, men parkering giver en meget smal gade.
Til gengæld har ”Smuk By” fået lavet et rigtig fint hjørne i udkanten af
Borgergade og Vestre Alle-Hastrupvej.
Flere tiltag fra grøn pulje fra vindmøller, stisystem i Hastrup, projekt
i Vesterlund med borde og bænke, støtte til orienteringsklubben til
opsætning af poster og Hastrup skovlegeplads, alle mærkesager med
fastlagte beløb til støtte af projekterne.
Alle projekter, som er i gang i 2017, og som for flere af dem, går
videre i 2018. Bl.a. arbejder en gruppe videre med at få en cykelsti til
Vesterlund. Man vil meget gerne have teknisk forvaltning med en
gang til Vesterlund med deres mobiltelefoner, for at få konstateret,
hvor dårlig dækning, der er i dette område, hvilket selvfølgelig er
meget utilfredsstillende, især hvis man gerne vil have folk til at bruge
Apps på deres telefoner, hvilket bliver mere og mere udbredt.
Ungdomsskolen har også arbejdet meget på at få en mast op i
området, men man mente desværre ikke, kommunen kunne gøre

noget her. Men der blev sagt, at WiFi telefonopkald til gengæld
virkede fint i området, så her var måske en løsning, indtil der bliver
ordentlig dækning af mobiler i hele landet, uanset hvilket mobilfirma,
man tilhører.
Så var der flere, der ønskede, at lokalrådet blev mere ”set”, altså mere
folkeligt, og hvordan gør vi det. Forslag var fremme om møder med
bestyrelserne fra de forskellige foreninger, men det har været prøvet
og ikke virket efter hensigten, men en god ide kunne måske være
repræsentanter fra skolen og børnehaven, eller i større grad kontakt
med de frivillige organisationer.
Ældre boliger, men der vides ikke helt, hvad der sker på området.
Dog har der været møder med ældre og Gerda Jørgensen om boliger,
så der er en proces i gang og ca. 4 steder er i spil i sagen.
Ingen indkomne forslag.
Regnskabet fremlagdes, der var ingen kommentarer til regnskabet.
Valg til lokalrådet blev udover
Laila Schack Andersen (kasserer), som har 1 år tilbage, også
Christian Dueholm (næstformand)
Jakob Thisgaard
Jean Darly
Lillian Christoffersen
Mona Schultz (midlertidig kontakt person)
Revisorer blev genvalg af: Jens Erik Svane, og Bent Johansen.
Under eventuelt diskuterede vi igen om at blive mere set, så alle var
klar over, hvor de skulle kigge efter ting, der skete i lokalrådet.
Vi har Portalen, og selv små notitser, når vi havde gjort eller vedtaget
noget var velkomne, så det kunne ses i Portalen. Vi skal gøre
opmærksom på os selv evt. bruge både internet og facebook, hvor
folk oftest kigger.
Selve generalforsamlingen sluttede her.
Heino kom derefter og fortalte om Landsbyappen, som blev mødt
med en meget stor positiv indstilling og opbakning, og som gerne
skulle op at stå!! og mødet sluttede derefter i god ro og orden.

Efter årsmødet, konstituerede bestyrelsen sig.
Mona Schultz – mona.schultz@gmail.com
(Midlertidig kontakt person ) og ellers (Sekretær)
Laila Schack Andersen – laila@schack-andersen.dk (Kasserer)
Christian Dueholm – jdueholm@mvbmail.dk (Næstformand)
Jean Darly – jean@darly.dk
Jakob Thisgaard – jtt@agrometer.dk
Lillian Christoffersen – lillianchristoffersen@gmail.com
Der blev ikke valgt suppleanter!
Vores første bestyrelsesmøde blev berammet til torsdag den 15.
marts kl. 19.00 i det blå lokale i Thyregod-hallen.

