Lokalråd Thyregod-Vester 23-10-2017

1. Godkendelse af referat fra lokalrådsmøde
Seneste møde aflyst grundet sygdom, tidligere referater er alle godkendt.
2. Opfølgning siden sidst
Det har ”bag Skovlunden” langs stien været på tale at lave en lille sø, som ikke kræver de
samme tilladelser fra kommunen som en større sø vil gøre. Borgerforeningen har lovet at
arbejde videre med dette.
Flot arbejde af SMUK by gruppen på hjørnet ved Borgergade, Brandevej
3. Landsby-app
- Formålet er at samle området, skabe overskuelighed, som supplement eller i stedet
for portalen

-

-

Indeholder:
Landsbynyheder
Landsbykalender – arrangementer kan sendes til egen telefon, og det er muligt at
se, hvilke arrangementer, der figurerer på de pågældende datoer. Kan den
synkronisere med vores portalens kalender? Det er muligt at give bestemte
personer adgang til kalenderen, nye ting godkendes. Her kan alle få adgang, uden at
det kræver
Landsbylift
Landsbykort

Økonomi og muligheder, for samarbejde med fx portal– undersøges af Jakob Thisgaard
Drøftes med borgerforeningen for Thyregod-Vester og beboerforeningen i Vesterlund, når
Jacob ved mere.
4. Lillian Pedersen
- Det grønne område ved Skovlunden – parken. De seneste år har kommunen og
borgerforeningen slået græsset. Skal vi lave noget af parken om til et naturareal.
Vild med vilje?
- Formål fere insekter, smådyr, fugle og vildnæs. At give byens borgere flere nye
oplevelser.
- Tages op til borgerforeningens og lokalrådets generalforsamling om der skal
genetableres vildnæs?
- Kommunens holdning?

5. Ønske om velkomstfolder igen
- Kan dette implementeres igen? – hvem skal stå for dette? Kan den stå i Brugsen og
orienteres om på TV? Vil Mona stå for det?

6. Næste års projekter - indkomne ønsker
- Etablering af nybyggeri for ældre, hvor der er plads til 2 og hver bolig. Ønske på
vegne af min. 20 borgere i Thyregod.
- Hvilke muligheder er der for drift og vedligehold?
- Beboerforening?
- Tages med på møde med Peter Sepstrup den 30-10-17

7. General forsamling
- Skal afholdes i kursuscentret. Gullachsuppe til de første 50 tilmeldte. Egen betaling
på drikkevarer.
- DATO for årsmøde i Thyregod kursuscenter 01.03.18 kl. 18.30 til fællesspisning og
kl. 19 starter mødet.
- Foredrag
- Annonce i uge 6 2018 i avis og på FB
8. Puslebrikker
- Billede over Centrum af Thyregod
- Tekst laves i denne uge til brik nr. 2: ”Familien i centrum, alt på ét sted” /skole, hal,
svømmehal, sportsplads, fritidsklub, motionscenter, kursuscenter, tennis,
petanque, bålhytte, busforbindelse

9. Grøn pulje - indkomne ansøgninger - valg af projekter/ 30.10.17 møde med Vejle
kommune
- Cykelsti til Vesterlund
- Skovlegepladsgruppen ansøger om shelters og motionsredskaber
- Stisystem i Kokborg og Galtkær
- O-løbsposter til Hastrup skov
10. Andet
-

