Lokalrådets referat, torsdag d. 18. november kl. 19
i Center Thyregod
Referent: Jean
Mødedeltagere: Ove, Søren, Jørgen H., Jørgen S., Christian, Jean, Bjarne, Mona og Lillian.

1. Ny hjemmeside (Bjarne - Jean)
Bjarne og Jean fortalte om den nye hjemmeside fra foreningssider.dk, Bjarne har lagt alt
vores indhold fra den gamle hjemmeside over på den nye. Lokalrådet er nu fremtidssikret,
og alle kan lægge indhold op.
Lokalrådet vil udbrede kendskabet til foreningssider.dk. Der er allerede flere foreninger i
vores område, som bruger systemet. Der blev udpeget et arbejdsudvalg (Jean og Bjarne) til
at arbejde med dette.
Der blev under dette punkt orienteret om et planlagt møde mellem lokalrådet (Ove og Jean)
og Thyregod-Vester Borgerforening.

2. landsbyfilm.dk tilbyder en gratis film om Thyregod (Jean)
Vi har fået en henvendelse fra firmaet, landsbyfilm.dk som tilbyder at lave en gratis film af
vores område. Vi inviterer til et møde med landsbyfilm for at høre nærmere om projektet.
Der blev udpeget en arbejdsgruppe (Jean og Jørgen) til at arbejde videre med dette. Mona
inddrages i arbejdsudvalget.

3. Asylcenteret, hvordan går det? (Ove)
Der har nu været tre møder i udvalget “asylcentret, vores nye borgere”. Fremadrettet tager
Jens Erik Svane fra borgerforeningen til møde på asylcentret for at høre, om der er mere, vi
kan bidrage med.

4. Lokalrådet som vært ved møder, hvad serveres? (Jean - Ove)
Når lokalrådet fremadrettet afholder/er vært ved møder, bliver der serveret kaffe, te, vand og
en småkage, dog kan det besluttes, at der på særlige møder, såsom årsmøder, serveres en let
anretning.
5. Vores “roller” i Lokalrådet (Jean - Ove)
Lokalrådet ønsker at udnytte alle kræfter, derfor vil vi gerne, at flere bliver inddraget, når vi
nedsætter små udvalg.

Når et udvalg er etableret med en eller to fra lokalrådet, kan de spørge borgere, som har
interesse i det aktuelle emne, om at deltage, så man er omkring 4-5 mand.
Mellem lokalrådsmøderne kan der opstå behov for at håndtere sager. Dette står formand og
næstformand for (som et normalt forretningsudvalg vil gøre), med behørig orientering af
lokalrådets øvrige medlemmer, enten løbende eller ved efterfølgende rådsmøde.

6. Opdatering af strategiplan fra 2016 (Jean)
Bjarne, Lillian og Christian ser på vores strategiplan fra 2016. De vil komme med et oplæg
til, hvordan vi kommer videre med en ny strategiplan for lokalrådet. Svømmeklubben
arbejder med lignende projekt, Christian kan derfor bidrage med friske input.

7. Julemarked d. 27. november (Ove - Jean)
Lokalrådet vil på julemarked vise vores nye hjemmeside, Jean finder en måde at vise den
på.
Vi deler stand med de lokale Natteravne.

8. Støtte til naturvidenskabelige foredrag 2022 (Bjarne)
Lokalrådet finder en pulje, hvor vi kan søge pengene til projektet. Bliver dette uden held, vil
lokalrådet være garant for arrangementet.

9. Evt.
Thyregod kro åbner med reception meget snart, lokalrådet har lovet at hjælpe med at
informere om dette.
Thyregod-Vester-cykelstien er tilsyneladende på vej til at blive nedprioriteret i kommunalbestyrelsen. Det vil lokalrådet reagere på.

Næste lokalrådsmøde er onsdag den 19. januar 2022 klokken 19.00

