
Thyregod – et trinbræt til verden - En grønnere landsby – børnenes paradis 
 
Referat lokalrådsmøde d. 18.6.2015 kl. 19.00. 
 
Åben for offentligheden – 4 deltog. 
 

 
1. Hastrup skovlegeplads.  

Kaj Grove fortæller om Skovlegepladsen og planerne.  For ca. 2 år siden – nedlæggelse.  
Kaj har stået for det hele. Taget kontakt til skovfoged, skov og naturstyrelsen, Midtjylland.  
Fremtidig plan: Der skal laves en planlægningsgruppe. En gruppe på 3 personer er det indtil videre 
blevet til. Der skal flere med. Meld gerne til Kaj Grove ved interesse på: kaj.grove@mail.dk inden 
august 2015.  
 
 

2. ”Smuk by”. 
Den første onsdag i hver måned mødes Smuk By ved kursuscentret kl. 9.00 og får morgenkaffe.  
Redskaber bliver opbevaret under kursuscentret.  
Der er blevet bevilliget 20.000 kr. til Smuk By til redskaber og evt. trailer.  
Jonna vil lave en aftale med Stark eller Tømmergården om en konto. De skal så sende regningen til 
Lokalrådet / kasseren.  
Jonna vil lave artikel til avisen om bevillingen. 
Jonna vil gerne at bøgetræet ved kirken skal bruges til noget andet, den dag det skal skæres op. Det 
er råddent.  
Endvidere har Jonna har en idé om at lave belægning i bunden af borgergade, hvor der lige nu er 
bed. Det vil hun drøfte med Smuk By. Charlotte vil tage kontakt til kommunen om både bøgetræet 
og belægning.  
 

3. Stierne som Villy passer. 
Der skal mere grus på stien i forhold til vedligeholdelse af stien og der er sumpet et sted på stien, 
hvor ekstra grus vil gøre gavn. Charlotte har kontakt til Villy og Lars Kastberg vedr. manglende grus. 
 

4. Økonomi pt.  
Der står lige nu 55.000 kr. hvoraf de 20.000 kr. er til Smuk By projektet. God økonomi. 
 

5. Lægge fremtidig plan for lokalrådet.  
Vi har indtil videre ikke ændret i lokalrådets oprindelige strategiplan, da vi er i tvivl om lokale folk 
ønsker at arbejde med de fokusområder der er nævnt.  



Lokalrådet vil gerne bakke op om nye projekter og vil gerne være behjælpelige med at søge midler 
til kommende projekter i lokalområdet, men vi er ikke initiativtagere/ forgangsmænd til 
projekterne. Der behøver idérige personer til at etablere nye projekter.  
 

6. Hoved mailadresse – er det noget vi skal have?  
Det er en god idé.  Heidi spørger om Troels kan lave den. Den skal passe sammen med google 
kalenderen på portalen.  
 

7. Kalender / plan for resten af året med offentlige møder, bestilling af lokaler / hallen.  
Der er planlagte møder frem til oktober + julemarked. Det skal planlægges derefter med fremtidige 
møder.   
 
 
 
 
Skrevet af Heidi Hoeg. 
 

 
 
 


