
Thyregod/Vester lokalråd: 

Referat af foreningsmøde d. 10-05-2016. 

Skabe sammenhæng i alle vores foreninger. 
 
Deltagere: 
Marie Rud – leder på Sandbjerg 
Anni, Britt – gymnastikforening. 
Inge, Bent – pensionistforeningen, ældresagen 
Troels, Jens Erik, Thomas, Ole – borgerforening 
Leif Børsen – idræt, tennisklub 
Lone – hallen 
Karen Margrethe – menighedsrådet 
Mona – frem Thyregod fodbold 
Ulla – spejder 
Thomas- svømmeklubben 
Joan, Lars – kildernes kor 
Ellen – vennekredsen 
Ove – revy 
Susanne, Pia – håndbold 
Kim – skolen 
 

1. Hvorfor er folk her, hvad kan vi bruge hinanden til: 
Mere samling, eks. Portalen, sparre i forhold til flere frivillige. 
Dele gode ideer/viden foreningerne imellem. 
Hvad foregår der, mænge sig, tegne billedet af området. 
Conventus/spare penge, betaling PBS være nemmere automatisk. 
Samarbejde i forhold til arrangementer, dele udgifter. 
Har brug for en IT ekspert til hjælp til portalen, Troels bruger meget tid på det, mangler flere der 
kan det. 
En undervisningsdag til portalen. 
Alle foreninger vil gerne være en del af fællesskabet, vi skal bruge hinanden noget mere. 
 

2. Hvilke styrker har de forskellige foreninger: 
Heidi læste op fra sidste møde, det er de samme ønsker. 
Foreningsmesse: 
Blande foreningsmesse med Thyregoddagene, skolen er også med. 
Program følger senere af foreningsmessen. 
 

3. Lokalrådet, hvordan ser folk os: 
Kan gå ind på Vejle`s hjemmeside og læse om de forskellige foreninger i Thyregod. Alle foreninger 
skal gerne på Portalen og bruge kalenderen på portalen, det vil gavne alle foreninger. 
Giv kommunen et praj, alle skal bruge det, jo mere hjælp kan vi få.  
Facebook siden Thyregod og omegn er meget brugt, det er der, der er flest medlemmer. 
 

4. Brug os i lokalrådet, hvis I har nogle gode ideer. 
Conventus: Thomas fra svømmeklubben har haft kontakt til dem, der styrer betalingerne. Vil gerne 
samle det, lave en overordnet forening som kan styre conventus, det kaldes en 



administrationsgruppe, det vil gøre det nemmere med betaling til de forskellige aktiviteter. 
Svømmeklubben, Gymnastikforeningen og fodbold har conventus. En fordel ved det, kan sende en 
mail ud til alle medlemmer på en gang. Kan bruge den fælles vedr. kommunikation. Lave en gruppe 
der styrer conventus og Heidi Hoeg arrangere et møde:Heidi lokalråd, 1 fra gymnastik, 1 fra 
spejder, Pia håndbold, Brian fodbold, Michael fra conventus. 
 

x Ove revy forslag, et borgerkort kan købes, så kan du bruge det til alt sport, aktiviteter mm. 
Skal kunne tilbydes til nye tilflyttere.  

x Fælles kalender Portalen: Heidi Hoeg indkalder sammen med Troels til en aften med 
undervisning af Portalen. 

x Lokalrådet`s behov, hvad skal der til for at få Thyregod til at være spændende, folk udefra 
skal synes det er spændende. 

x Børne Festival:F.eks: Oh abe koncert, alt inden for musik, MGP, mulighed: over flere dage 
evt. med overnatning. 

x Ved foreningsmessen, fremover invitere andre foreninger fra andre byer. 
x Vi små byer skal bruge hinanden noget mere. 
x Halbal i Thyregod-hallen. 
x Byen`s profil(Thyregod) gøre en forskel, hvad er vi kendt for?  Tegne et billedet af området. 
x Næste møde bliver til Oktober 2016. 
x Mødet til Oktober, hvor langt er vi med børnefestivalen. 
x Frivillige til pasning af børn/friaften. 
x Brobygning, Vonge børn, hvor skal de fortsætte i skole, Tørring, Klovborg eller Thyregod. 
x Vonge/Kollemorten folk skal hjælpe os til fed fri weekend, Foreningsmesse, Julemarkedet 

mm. Og omvendt, vi skal bruge hinanden meget mere. 
x Inviterer Hatten Vonge-Kollemorten lokalrådet med på næste møde. 

 

 

 


