Referat af
Thyregod-Vester Lokalråds årsmøde
den 10. marts 2022 på Thyregod Kro

Punkt 0.
Formand, Ove Kristensen, byder velkommen
Ove Kristensen var corona-ramt og derfor ikke til stede. I hans fravær bød lokalrådets næstformand, Jean
Darly, velkommen.
Punkt 1.
Valg af dirigent
Jean Darly foreslog Kenneth Fredslund som dirigent. Forsamlingen applauderede, og Kenneth Fredslund var
dermed valgt.
Punkt 3.
Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev foreslået Morten Krabbe og Elvin Christensen. Det blev vedtaget med applaus.
Punkt 4.
Behandling af indkomne forslag
Lillian Christoffersen havde fremsendt et forslag til en vedtægtsændring gående ud på, at lokalrådets
suppleanter skal have fuld møderet og fuld taleret til rådsmøderne.
Jean Darly begrundede lokalrådets ønske om at fastholde den nyligt vedtagne forretningsorden, som giver
suppleanter fuld møderet – som enhver borger – men begrænset taleret. Jean henviste til at læse
forretningsordenen i sin fulde ordlyd på lokalrådets hjemmeside.
Efter en sober diskussion med argumenter for og imod blev der stemt ved håndsoprækning: 13 stemte for, 8
imod og 15 undlod at stemme. Det svarer til, at 36% af de fremmødte stemte for forslaget til vedtægtsændringen. Men vedtægtsændringer kræver, at mindst 75% af de fremmødte stemmer for. Derfor faldt
forslaget.
Punkt 5.
Forelæggelse af årsregnskab
Kirsten Welling, der tiltrådte som lokalrådets kasserer efter årsmødet i august 2021 fremlagde lokalrådets
regnskab for kalenderåret 2021. Regnskabet er vedlagt referatet.
Fra salen blev der spurgt ind til de 10.000 kroner, som lokalrådet modtager årligt i henhold til gældende
samarbejdsaftale med Vejle Kommune. De 10.000 kroner fremgår ikke af 2021-regnskabet. Kirsten Welling
og Jean Darly blev svar skyldig, men vil undersøge det nærmere.
Punkt 6.
Lokalrådets beretning
I formandens fravær var hans manuskript til den mundtlige beretning lagt ud på bordene. Dirigenten gav
forsamlingen 10-15 minutter til at gennemlæse manuskriptet, mens mødet blev sat i bero.
Der blev spurgt ind til beretningens omtale af ”velkomstudvalget”. Bjarne Boysen resumerede arbejdet med
at byde nye borgere velkomne i Thyregod Sogn. Det kom også frem, at et tilsvarende velkomstarbejde
fungerer i bedste velgående i Vester Sogn. Margit Ørts opfordrede til større synlighed omkring, hvem man
skal tage kontakt til, når der kommer tilflyttere til Thyregod.
Jean tilbød, at formandens manuskript bliver slået op på www.tvlokalraad.dk.
Punkt 7.

Valg til lokalrådet.

På valg var Jean Darly, Christian Fridmann og Jørgen Hein, som alle tre var villige til genvalg.
Forsamlingen bakkede op om deres genvalg.

Punkt 8.
Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen
Siddende suppleant, Mona Schultz, ønskede at fratræde. Lillian Christoffersen var allerede fratrådt.
Bent Mortensen tilkendegav, at han gerne vil være 2. suppleant. Jean Darly foreslog Ruben Fuglsang
Hansen, som ikke var til stede, men som har tilkendegivet, at han meget gerne vil være suppleant. Kirsten
Welling og Peter Paagaard blev også foreslået.
Dirigenten konkluderede hurtigt, at så måtte det vel være Ruben Fuglsang Hansen som 1. suppleant og Bent
Mortensen som 2. suppleant.
Punkt 9.
Valg af 2 revisorer for 1 år ad gangen.
Bent Nielsen og Christian Dueholm blev genvalgt.
Punkt 10.
Eventuelt
Hans Viggo Hansen spurgte ind til status for planerne om fjernvarme i Thyregod.
Bjarne Boysen fortalte kort om det forberedende arbejde hidtil, som skal munde ud i en eventuel beslutning
om få fjernvarme til Thyregod. Mulighederne, som er i spil, er fjernvarme fra Give Fjernvarmeværk eller
Brande Fjernvarmeværk samt en nærvarmeløsning som den, der arbejdes på blandt andet i Daugaard.
Tidshorisonten for at få fjernvarme fra Give vurderes til at være omkring 5 år fra beslutningen tages og fra
Brande omkring 3 år. Et fjernvarmeværk i Thyregod vurderes at kunne levere varme 18-24 måneder efter
beslutning om opstart.
Vi ved, at Give Fjernvarmeværk leverer billigere varme end Brande Fjernvarmeværk. Men der kan ikke
siges noget om fjernvarmeprisen i Thyregod fra hverken Give eller Brande Fjernvarmeværk, og den
budgetterede pris i Daugaard Nærvarme har vi ikke p.t. fået oplyst.
Lokalrådet besluttede at tage fjernvarmetiltaget med på årsmødet som en ”teaser”, vel vidende, at der for
nuværende er langt flere spørgsmål, end vi kan svare på. De første faser vil være en screeningsfase, derpå en
fase med økonomisk analyse og derpå et borgermøde med uddybende information for at få den første pejling
af interessen for at få fjernvarme til Thyregod.
Debatten på årsmødet bekræftede lokalrådet i, at arbejdet skal fortsættes med høj prioritet og tempo.
Marianne Lindsmann foreslog en velkomstgave til nye borgere i form af en pose blomsterfrø med tilhørende
forklaring om vigtigheden af at skabe gode vilkår for udvikling af biodiversitet.
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