
Lokalrådssamling d. 19. november 2014 

Referat fra lokalrådsmøde d. 19. november  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat: godkendt  

2. Status økonomi: Ikke noget at berette  

Smuk by (Jonna)  

Smuk By, som d. dato består af 12 medlemmer har været omkring i Thyregod 1 gang månedligt med 1. 
gang i juli og sidste 3.november.  

Vi har været omkring mange forskellige opgaver men altid med Kursuscenteret som første prioritet, da vi 
stadig har den gode aftale med Lone vedr. morgenkaffen som vi starter med hver gang. Udover den 
månedlige arbejdsdag har vi haft vores forårsløg projekt, som gav en del ekstra arbejde og blev afsluttet i 
solskin og højt humør, og fremmøde fra Vesterlund, Sejrup og Dørken, så målet er nået, der er sat forårsløg 
i Thyregod/Vester Sogne.  

En stor tak til Thyregodløberne, som gjorde dette muligt og til Borgerforeningen som lagde grill og gas til.  

Vi starten op igen 4. marts 2015.  

3. Smuk by (Villy) Vi har cyklet ud for at tjekke veje i hele lokalrådets område og vil udfærdige en liste til 
kommunen. Vi mødes igen i december  

4. Bytte plæneklipper orientering (Villy) Plæneklipperen er byttet til en Ariel hydro 46” klipper m. Elrive 
monteret + en kombi græs/hækkeklipper  

5. Julemarked (Kristian og Villy D) Villy Dahl har, billedserie med uddybende tekst, som skal køre på en 
fladskærm udlånt af LCD. Jonna laver et skilt. Der indkøbes den obligatoriske gave til udlodning, samt 
mundgodt hos henholdsvis Brugsen og bageren.  

6. Årsmøde Der er reserveret på kursuscenteret, Villy Dahl undersøger priser på whiskysmagning. Vi 
besluttede at der skal tilmeldes til årsmødet a.h.t. både maden og Whiskysmagning.  

7. Møde med Vejle kommune der skal være klarhed om, hvad vi vil tale med dem om, derfor må vi have en 
brainstorm til udarbejdelse af strategi  

8. Nyt fra Vejle kommune og andre Der er udsendt nyhedsbrev nr.3 fra udvalget for lokalsamfund og 
nærdemokrati vejle kommune  

9. Næste møde 7. januar 2015 kl. 19,00. Borgerforeningen inviteres til at medvirke i brainstorm  

10. Evt. Ingen kommentarer  

Referent Jonna Risum  


