
Dagsorden  /  Referat   Lokalrådet d. 11.05.2022 kl. 18.30 Kirkehuset 

1. Velkommen (Ove) 
Ove byder velkommen  

2.  Varmeudvalget status (Bjarne-Søren-Jean) 
Bjarne frem - lægger hvad udvalget har fået undersøgt og konkluderet, han henviser til den 

	 afrapportering, som varmeudvalget fremsendte til hele lokalrådet d. 02.05.2022. (se side 2)

	 Det er en utrolig spændende opgave, som hele varmeudvalget har arbejdet meget intenst 	
	 med. 

	 Rigtig mange møder og vi gjort vores bedste for at få undersøgt hvilken vej vi skal gå. 

	 Vi har besluttet at samle oplysningerne på borgerforenings ny hjemmeside.

	 https://www.thyregodvester.dk/faellesvarme/ 


3.  Referat fra Vingsted  
Alle lokalråd i Vejle Kommune var inviteret til det årlige årsmøde for lokalråd.


	 Der blev budt velkommen af formanden for ULN Thyge Haugaard Bjerring.

	 Stemningsfilm: 

	 https://www.dreambroker.com/channel/kwl58wgm/xy3xf39n?quality=1080p 

	 Se vedhæftet bilag: Årsmøde_Vingsted_2022	 


4.  E-mails fra kommunen (er der noget vi skal gøre) 
Er der nyt fra Vejudvalget ? 
Vi afventer stadig en returmelding fra teknisk udvalg 

 
Status omkring tilmelding til Landsbyvisionen ? 
Vi afventer stadig en returmelding fra forvaltningen. Jean retter henvendelse til Peter 	 	

	 Sepstrup / Lars Kastberg for at høre, hvor sagen står.  

5.  Næste møde 
Den 25. August 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset 


6.  Eventuelt  
Jean kontakter Vesterlund Efterskole, hvor forstanderen har lovet at være vært ved et 	 	

	 kaffemøde til orientering af borgerne, om den kommende cykelsti.


	  


Vedhæftet bilag : Årsmøde_Vingsted_2022.PDF 


https://www.thyregodvester.dk/faellesvarme/
https://www.dreambroker.com/channel/kwl58wgm/xy3xf39n?quality=1080p


Afrapportering til Thyregod-Vester Lokalråd 
02.05.2022 

Aftale om fællesvarme indgået 
Så kom vi i hus med en aftale med ”& green project” omkring fjernvarme – eller måske skal vi til at vænne 
os til at kalde det ”fællesvarme”. Nu går processen i gang, hvor ”& green project” er projektmager og senere 
bygherre. De vil som bygherre entrere med forskellige underentreprenører – meget gerne lokale 
virksomheder. 

Baggrund for beslutningen 
Som I ved, har arbejdsgruppen været vidt omkring i forarbejdet: Brande Fjernvarmeværk og ikke mindst i 
flere omgange Give Fjernvarmeværk – herunder også en borgergruppe i Farre - og ”& green project” samt de 
forskellige referencer til Daugaard-firmaet. Desuden seks relevante fagpersoner og politikere i Vejle 
Kommune foruden de skriftlige input, vi har modtaget fra Niels Erik Nielsen (tidligere DF-byrådsmedlem), 
Kristian Thulesen Dahl (folketingsmedlem, DF), Peter Sepstrup (Vejle Kommune), Christian Feder (agrochef 
i KMC) – samt ikke at forglemme de diskussioner, vi har haft i lokalrådet. 

Det er i høj grad også værd at nævne, at Thyregod-Vester Borgerforening erklærede sig villig til at betale for 
den juridiske rådgivning, såfremt Vejle Kommune ikke ville gøre det. Krøllen på den ende blev dog, at vi 
efter en ekstra runde med ”& green project” valgte ikke at opsøge juridisk rådgivning. 

Det korte af det lange blev så, at arbejdsgruppens ”swot”-analyse (afvejning af fordele og ulemper ved de 
forskellige alternativer) faldt ud til fordel for at vælge at indgå en samarbejdsaftale med ”& green project”.    

Hvad sker der nu: 
Det første, der sker nu, er, at ”& green project” gennemfører en ”screening”, der skal vise, om der er 
realistisk grundlag for tilstrækkelig tilslutning og økonomi i projektet. Derpå afholder ”& green project” et 
informationsmøde. Så kommer der en periode, hvor borgere og virksomheder kan tilkendegive interesse, 
mens ”& green project” undersøger fire alternative projektplaner: 

1.      Fællesvarmeanlæg til Thyregod 
2.      Fællesvarmeanlæg til Thyregod og Vesterlund 
3.      Transmissionsledning til Give Fjernvarmeværk 
4.      Transmissionsledning til Brande Fjernvarmeværk 

Læg mærke til, at Vesterlund er med i overvejelserne. Det er også vigtigt at bemærke, at vi ikke på nogen 
måde har fravalgt hverken Give Fjernvarmeværk eller Brande Fjernvarmeværk. Tværtimod kan der sagtens 
blive tale om samarbejde; både på kort sigt og længere sigt. 

I slutningen af projektplanlægningsperioden indkaldes til en generalforsamling, hvor et af formålene er at 
stifte et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar), som derefter viderefører forløbet sammen med ”& 
green project”. 

Lokalrådets opgave er nu gennemført 
Samtidig med, at arbejdsgruppen nu har indgået en samarbejdsaftale med ”& green project” er Thyregod-
Vester Lokalråds rolle som igangsætter også gennemført – og vel at mærke gennemført med succes. Nu er 
det op til andre at drible videre med bolden. Så vi kan i lokalrådet roligt tillade os at klappe hinanden på 
skuldrene og straks gå videre til de næste opgaver! 

Lokalrådets arbejdsgruppe (Jean, Søren og Bjarne) træder som sådan også tilbage, men fortsætter dog indtil 
den stiftende generalforsamling i form af en borgergruppe, ”Fællesvarmegruppen”, der står som den lokale 
tovholder til ”& green project”. 

Om næste etape i udrulningen af fællesvarme også bliver en succes, kommer til at afhænge af mange ting – 
ikke mindst økonomien (samfundsøkonomien, virksomhedsøkonomien og forbrugerøkonomien), men i 
allerhøjeste grad også af, om borgerne og virksomhederne viser tilstrækkelig stor interesse for sagen og 
tilmelder sig nærvarmen. 

Venlig hilsen 

Lokalrådets aftrædende arbejdsgruppe 
Jean, Søren, Bjarne


