
 

 

Årsmøde lokalrådet 11.02.2016. 

 

Referent: Charlotte Magnussen 

Dirigent: Anders Børresen 

Chenette Thomsen og Kim Johansen stemmetællere 

 

Beretning: 

 Ved årsmødet 2015 blev Charlotte Magnussen, Laila S. Andersen og Heidi Hoeg valgt til lokalrådet 
 Alle nye medlemmer af lokalrådet har, sammen med Christian Dueholm, deltaget løbende i kurser omkring 

lokalrådsarbejde, fundraising, udvikling af lokalsamfund. 
 Der afholdes årligt møde med teknisk forvaltning, hvor byen gennemgås, hvad angår nye tiltag, som 

kommunen bedes udbedre og om tiltag, som borgerne gerne vil arbejde med selv. Ca. i marts hver år. 
Der arbejdes bl.a. i øjeblikket, i samarbejde med kommunen, på, at gøre Skolegade mere sikker for børn og 
andre trafikanter.  

 Alle kan benytte ”Giv et praj” Appén, og sende direkte besked til kommunen, hvis man ønsker mindre 
udbedringer i by og opland, f.eks. dårlig vejbelægning eller fortovsforhold. Der er dog helt klare regler for, 
hvor store forskelle der f.eks. skal være i niveau på fortovene, før disse behøves udbedret. 

 Smuk by, opstartet i Lokalrådet, er nu overgået til Borgerforeningen grundet forsikringsbehov, da man ikke 
kan forsikre, når lokalrådet ikke er en forening. Lokalrådet har i år søgt 20.000 kr. ved kommunen til ”Smuk 
by” til materialer/værktøj, hvilke vi også har modtaget og pengene er brugt til redskaber.  

  Vi har været på kursus i Branding af lokalområderne. Der er generelt faldende børnetal og det er vigtigt at 
gøre stedet mere attraktivt. Flere borgere er blevet interviewet om området og en antropolog har lavet 
hjemmeside under Vejle kommune, hvor Thyregod brandes. 

 Fundraising – lokalrådet har søgt udviklingspuljen ved Vejle kommune til genetablering og udvidelse af 
Hastrup skov skovelegeplads. Kommende legeplads og aktivitetsområde.  Afventer svar fra ansøgning ved 
Lions-klub. Kommune har tilkendt 150.000 kr., Friluftsrådet 50.000 kr., 3500 kr. fra Brugsen… Afslag fra 
Nordea og Velux. 

 Alle foreninger i Thyregod blev inviteret af skolen til møde og efterfølgende har lokalrådet afholdt 
foreningsmøde. Vi har mange foreninger i byen og håber på fælles fremadrettet samarbejde. Målet er, at vi 
kan samarbejde og ikke kæmper imod hinanden. Der er lavet aftale om forenings messe på sigt. Ny 
mødedato for foreningssamarbejdet, 10.05.16, hvilket må meget gerne bredes ud, så flest muligt kan 
deltage, og vi håber ligeledes på at kunne samarbejde med FJUK, den lokale skolefritidsordning.  

 Lokalrådet har deltaget til Thyregod julemarked, hvilket var en stor succes. Der var mange der gerne ville 
snakke og kom med gode idéer.  

 Vi har forsøgt at komme i avisen flere gange. Folk skal vide, at der findes et lokalråd og at vi har mulighed for 
at udvikle i samarbejde.  

 Vi har lavet høringssvar på vindmølleprojekt ved Svindbæk/Brande 
 Vores videre arbejde i 2016: Thyregods stisystem, anlagt for ca. 5 år siden, Villy er stoppet med pasning nu. 

Vi vil gerne finde flere hjælpere, gerne 2-4 personer. Der er lavet reklame herfor. 
 Projekt cykelsti til Vesterlund. Modningsproces ift. kommunen. Mangler noget mere skriftligt fra selve 

Vesterlund, skolen og ungdomsskolen, for at underbygge og give gennemslagskraft. 
 Der er 3 nye projekter på ønskesedlen fra Smuk by, som gennemgås, når vi i marts gennemgår byen med 

Vejle teknisk afdeling 
 Foreningsmødet i februar munder sikkert også ud i nye tiltag. 



 Vores møder afholdes i hallen, og er offentlige. Vi tager løbende imod nye forslag og vurderer, hvilke vi kan 
og skal arbejde videre med. Vi er bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet. Når der ønskes nye tiltag 
gjort i byen, er der behov for lokale borgere til at køre projekterne. Vi er ikke en projektgruppe. Dvs. hvis 
man ønsker et projekt, skal man selv være med til at få projektet op at stå og være ”primus motor”. Vi 
hjælper gerne, når projektet er beskrevet, eller med at finde relevante samarbejdspartnere til et projekt og 
vi kan hjælpe med fx at søge midler 

 Skovlegepladsen: Projektet var realistisk og med et formål, for en bred folkegruppe. Økonomisk havde man 
behov for vores hjælp til ansøgning af midler, men froarbejde er gjort af en projektgruppe. 

 Der har været trafikmålinger på 3 veje. Brandevej: Høj hastighed, over det acceptable, hvilket vurderes igen i 
marts, og om der er mulighed for at placere chikaner eller lign., Skolegadeprojekt undervejs i samarbejde 
med Skolen og teknisk afdeling, Thyregodvej mod Give: Der er ikke voldsomme hastighedsoverskridelser og 
heller ikke så mange biler, at man fra kommunens side vurderer, at der er akut, at gøre tiltag i forhold til 
cykelsti. 

 Vi har indgivet forslag til ejendomsnedrivningspuljen. 

 

Årsregnskab 

 Heidi Terkelsen er stoppet og fremlægges af Christian 
 Lille overskud 
 Årlig indtægt 10.000 
 Indtægt 20.000 til smuk by 
 Udgifter til alm. møder 
 Udgifter til årsmøde 
 Benzin til pasning af stisystem 
 30.000 i indtægter i år, udgifter 29.500…, inkl. De 20.000 kr. til Smuk bys materialer. 
 Godkendt af revisor og formand 

På valg: 

Heidi Terkelsen – ønsker ikke genopstilling 
Christian Dueholm – vil gerne genopstille-  
Tina Sørensen – valgt 
Villy Sørensen som suppleant 
Mona Schuelts valt til suppleant 

 

Ønsker og problemstillinger ved årsmødet, fra byens borgere: 

Gadelys på Thyregodvej, fra Skolegade til Nordre Ringvej, drøftes med teknisk forvaltning ved by-gennemgang 

Skraldespande langs ruten, rundt om Thyregod. Ikke noget vi kan bestemme selv. Lastbiler parkerer og smider 
affald. Generelt at der er store problemer med affald i Skovlunden.  

Affald på Brandevej rasteplads. 

Nogle ønsker først gadelys ud ad Gl. Sejerupvej mod plejehjemmet. Der er kun to ved indkørsel til plejehjemmet. 
Huller i vejen. Evt. lave det på hele diagonalvejen, har Villy fået at vide, at det er ”udelukket” 

Areal til hundeskov? Hastrup er langt væk i forhold til de som ikke har bil. Der opfordres til at lave en mindre 
gruppe ift. at lave hundeskov. Jens Erik Svane vil tale med maskinstationen om, om man kan benytte græsarealet 
ml byen og Velux til hundeskov.  

Sensor ved toiletter ved skolens parkeringsplads en mulighed, så lyset ikke skal stå tændt hele tiden? 

Skraldespand ved Møllevænget bliver ikke tømt 



I Frederikshavn er der faldet dom – man må benytte skraldespande langs vejen til hundeposer. En mulighed her 
hos os? 

Affaldsindsamling 16.05.16, Borgerforeningen afholder dette, se opslag. 

Ønske til Smuk by. Fx søljetræer i standere i Borgergade, så det grønnes. Jonna, tvivler på at vi får lov, da 
kommunen lige har plantet kaprifolier og roser i standerne. 

 

EVT: 

Skovlegeplads: 

Flot arbejde skovlegeplads. Hurtigt arbejde af lokalrådet med hensyn til ansøgning om midler. 

Ønsket var reetablering. Skoven ville i første omgang ikke gøre noget, men håbede på at lokale ville tage initiativ, 
hvilket også her.  

Aftale med skovridder, mulighed for etablering af skovlegepladsen, da tilladelse stadig forelå. Lokalrådet hjælper 
med ansøgning og fundraising. Der skal være legeplads og træningsområde, samt borde og bænke. Det skal 
kunne bruges af skove, spejdere, alm borgere mv. Skoven vil gerne hjælpe også, de står for godkendelsen, også 
årligt tilsyn. NU skal der planlægges opstartsdato og påbegyndes projekt. Allerede godkendte legeredskaber, hvis 
det er over 1 meter. Dermed væsentligt nemmere at vedligeholde og sørge for sikkerhed. Borgerforeningen 
mellemfinansierer med ca. 50.000 kr. ad gangen og får penge til skovlegepladsen efterfølgende. 

Vindmøllepark ved Svindbæk– Bo Pedersen- Ønske om at lokalrådet laver høringssvar igen. 

Nyt tiltag feks. nytilflyttere inviteres til fællesdag en gang årligt. Rigtig godt initiativ. Fint at man bliver inviteret til 
revy, men svært hvis man ikke sidder sammen med nogen. 

Borgermøde i Give vedr. sygehus. Der er mulighed for underskrifter nu og der bliver lagt sedler i Brugsen, hallen.  

 

 

Foredrag: 

Afslutningsvis kom Jacob fra Ækvatorkaffe og fortalte om kaffesorter/typer, samt gav smagsprøver på kaffen. 


