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Strategiplanerne 

 

De første strategiplaner er sat i gang: 

 
1. Udarbejdelse af revideret strategiplan for Thyregod-Vester Lokalråd. 

o Først en analyse: Arbejdsgruppen (Christian F., Lillian C. og Bjarne B. har lavet et oplæg). 

 

o Hvad skal der gøres: Forslaget forelægges lokalrådet til diskussion / tilpasning/ udvidelse.   

o Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppen fremlægger. Det samlede lokalråd behandler oplægget og formanden konkluderer. 

o Hvornår skal det ske: Vedtaget i lokalrådet d. 23.02.22. 

 

 

2. Vi tilmelder os arbejdet med ”Landsbyvisionen” for landsbyklyngen Thyregod-Vester: 

o Hvad skal der gøres: Tilmelding til ULN   

o Hvem er ansvarlig: Ove K. 

o Hvornår skal det ske: Er sket – meddelt på lokalrådsmødet d. 23.02.22 

 

 

3. Thyregod-Vester Lokalråd skal løbende være synlig for Thyregod-Vester-samfundet (borgerne, virksomhederne, institutionerne). 

o Hvad skal der gøres - 1:  Der skal lægges noget på facebook (”Lokalraadet Thyregod Vester”, ”Thyregod og omegn”, ”Vesterlund og Vester       

Sogn”). 

o Hvem er ansvarlig: Jean 

▪ Input fra det øvrige lokalråd er velkomne.   

o Hvornår skal det gøres: Efter behov. Så vidt muligt hver uge. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 2:  Der skal lægges noget på www.tvlokalraad.dk  

o Hvem er ansvarlig: Bjarne 

▪ Input fra det øvrige lokalråd er velkomne. 

o Hvornår skal det gøres: Efter behov. Så vidt muligt hver uge 

 

http://www.tvlokalraad.dk/
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o Hvad skal der gøres - 3:  Vi sender stof til Thyregod-Vester Portalen. 

o Hvem:   Jean. 

o Hvornår:   Referater (Jean). Andet? 

 

 

o Hvad skal der gøres - 4:  Give Avis skal holdes orienteret – skriftligt eller mundtligt. 

o Hvem:   Primært ansvarlig: Formandskabet. 

o Hvornår:   Hver gang, der er en anledning, stor eller lille. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 5:  Vejle Amts Folkeblad skal holdes orienteret – skriftligt eller mundtligt.  

o Hvem:   Primært ansvarlig: Formandskabet. 

o Hvornår:   Hver gang, der er en anledning, stor eller lille 

 

 

o Hvad skal der gøres - 6:  Lokalrådet deltager i Thyregod Julemarked 

o Hvem:   Primært formandskabet  

▪ Formandskabet inddrager andre efter behov. 

o Hvornår:   Selve julemarkedet er sidste lørdag i november. Dertil kommer forberedelser. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 7:  Vi skal inddrage / orientere Thyregod-Vesters byrådsmedlem 

o Hvem:   Primært formandskabet. 

o Hvornår:   Efter behov. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 8:  Lokalrådet deltager med mindst en repræsentant på borgerforeningens generalforsamling. 

o Hvem:   Formandskabet sikrer, at der udpeges en repræsentant fra lokalrådet.  

o Hvornår:   Generalforsamlingen er i marts. Det aftales på seneste lokalrådsmøde inden marts, hvem fra lokalrådet, der deltager. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 9:  Lokalrådet afholder årsmøde. 
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o Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet.  

o Hvornår skal det ske:  Ifølge vedtægterne skal årsmødet afholdes i perioden fra februar til maj. Årsmødet er et punkt på de sidst rådsmødet  

inden selve årsmødet. 

 

 

4. Lokalrådet skal være ”spilbar” og let at komme i samarbejde med for lokalsamfundet (borgere, virksomheder, institutioner). 

o Hvad skal der gøres:  Lokalrådet skal reagere på enhver henvendelse med et tilbagesvar og svar på, hvad der videre sker i sagsbehandlingen. 

o Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet. 

o Hvornår skal det ske: Tilbagesvaret skal gives hurtigt og i hvert fald indenfor en uge.  

 

 

5. Lokalrådet skal opfange, hvad der rører sig i lokalsamfundet. 

o Hvad skal der gøres - 1:  Lokalrådet skal følge med i det lokale liv på flest mulige måder og medbringe signaler m.m. til lokalrådet. 

o Hvem er ansvarlig: Alle i lokalrådet. 

o Hvornår skal det ske: Hele tiden. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 2: Lokalrådet skal følge med i, hvad der foregår i Byrådet og relevante udvalg og i kommunen i det hele taget, når der  

sker noget med særlig betydning for lokalområdet. 

o Hvem er ansvarlig: Primært formandskabet, men også den hjemmesideansvarlige. 

▪ Arbejdet med at læse dagsordener / referater og fordebatter fra byråd og udvalg kan uddelegeres. 

o Hvornår skal det ske: Løbende omkring byrådsmøder og udvalgsmøder. 

 

6. Nedsæt en ekspertgruppe, der specialiserer sig i ”fundraising” til hjælp for lokalrådet. 

 

o Hvad skal der gøres: 3-4 navne, som blev nævnt på mødet d. 19.01.22 kontaktes. 

o Hvem er ansvarlig: Formandskabet. 

o Hvornår skal det ske: Inden næste rådsmøde d. 23. februar 

 

7. Skal vi arbejde for at få fjernvarme i Thyregod By? 

o Først en analyse: Bjarne har kontaktet fjernvarmeværket i Give og Brande samt Daugaard Fællesvarme og vender tilbage til lokalrådet. 
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o Hvad skal der gøres- 1: Vi afholder sonderende møder med formanden for Daugaard Fællesvarme, og med rådgivende firma (”& Green  

Project”) og med Give Fjernvarmeværk. 

o Hvem er ansvarlig: Ove K., Jean D., Søren S., Bjarne B. 

o Hvornår skal det ske: Første møde så vidt muligt uge 9-2022. 

 

 

8. Vi ønsker at løse nogle af Thyregods trafikale problemer.  

o Forarbejde: Vejudvalget, som er en arbejdsgruppe (Ove K., Jean D., Christian F., Peter Paagaard, Elvin Christensen, Heidi Høgh). 

 

o Hvad skal der gøres - 1: Vejudvalget har udarbejdet et forslag med disse punkter: 

▪ Markering af ”Kirkekrydset” med rød, hævet asfalt. 

▪ Forbedrede placeringer af parkeringspladser i Borgergade og Søndergade. 

▪ Arbejdsgruppen ønsker en ny belægning i Borgergade. 

▪ Fartdæmpende foranstaltninger på Vestre Allé.  

▪ Al unødvendig tung trafik Lastbiler skal hjælpes uden om midtbyen. 

o Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppen 

o Hvornår skal det ske: Forslaget diskuteret og anerkendt i lokalrådet, d. 23.02.22. 

 

 

o Hvad skal der gøres - 2:  

▪ Lokalrådet vil invitere Teknisk Udvalg til at besøge Thyregod i forbindelse med et af deres møder. 

▪ Lokalrådet vil stille mødelokale til rådighed, så Teknisk Udvalg kan afholde deres møde i Thyregod. 

▪ Vejudvalget vil forelægge ønsker og forslag for Teknisk Udvalg. 

o Hvem er ansvarlig: Lokalrådets formandskab / Vejudvalget 

o Hvornår skal det ske: Invitationen fremsendes snarest og det endelige tidspunkt aftales. 

 

 

9. Vi vil følge gennemførelsen af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund (etape 1) til dørs.  

o Hvad skal der gøres - 1: ”Hold øje med hvad der sker”, kontakt med administrationen i kommunen.  

o Hvem er ansvarlig: Formandskabet i samarbejde med gode lokale kræfter med ”aktier” i cykelstien. 

o Hvornår skal det ske: Løbende 
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o Hvad skal der gøres - 2: Møde med kommunen i Thyregod om det praktiske arbejde og stiforløbet. 

o Hvem er ansvarlig: Formandskabet i samarbejde med gode lokale kræfter med ”aktier” i cykelstien. 

o Hvornår skal det ske: Torsdag d. 24.02.2022 

 

 

o Hvad skal der gøres - 3: Fejring og festdag for hele Thyregod-Vester, når den første cykel kører afsted   

o Hvem er ansvarlig: Lokalrådet 

o Hvornår skal det ske: Når etape 1 er klar 

 

10. Vi vil arbejde for en koordineret hjemmeside, der er en ”paraply”, der kan dække alle foreningerne i Thyregod-Vester. 

o Først en analyse: Kortlæg mulighederne – de tekniske (hvad kan lade sig gøre?), økonomiske (hvad koster det?), ”politiske” muligheder  

(hvor stor opbakning er der fra foreningerne til en koordinering), …… 

o Hvad skal der gøres - 1: En teknisk arbejdsgruppe (Troels Christensen, Mathias Aricó, Bjarne Boysen) mødes med Benjamin Ravn fra  

Webtimisten i Give for at kortlægge de tekniske muligheder. 

o Hvem er ansvarlig: Bjarne / den tekniske arbejdsgruppe. 

o Hvornår skal det ske: Uge 9-2022 

 

 

o Hvad skal der gøres - 2: ”Politisk” møde med formandskabet fra borgerforeningen, lokalrådet og evt. andre foreninger (?) samt arbejdsgruppen  

og evt. Benjamin Ravn fra Webtimisten (?). Her skal det videre forløb afklares. 

o Hvem er ansvarlig: Formandskabet i Thyregod-Vester Borgerforeningen og formandskabet i lokalrådet. 

o Hvornår skal det ske: Marts-april 2022 

 

o Hvad skal der gøres - 3: Foreningsmøde med så vidt muligt alle foreningerne. Her skal der præsenteres et oplæg for foreningsrepræsentanterne  

og der skal konkluderes på, hvad der videre skal ske. 

o Hvem er ansvarlig: Borgerforeningen. 

o Hvornår skal det ske: April – maj 

 

 

11. Biodiversitetsprojekt i Thyregod by 
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o Forarbejde:  Arbejdsgruppe etableret (Lillian C., Tove Andersen, Lisbet Mathiasen, Bjarne B.). Gruppen er i dialog med konkret  

med Vej & Park i kommunen om konkret plan for fire områder i byen. 

 

o Hvad skal der gøres - 1: Biodiversitetsplanen for de fire områder færdiggøres.  

o Hvem er ansvarlig: Arbejdsgruppe i dialog med Vej & Park. 

o Hvornår skal det ske: Marts-2022.  

 

o Hvad skal der gøres - 2: Biodiversitetsplanen sættes i værk 

o Hvem er ansvarlig: Primært Vej & Park. 

o Hvornår skal det ske: April-2022.  

 

 

 

De næste strategiplaner er IKKE sat i gang: 

 

12. Vi skal iværksætte konkrete tiltag for at tiltrække og fastholde unge familier i Thyregod-Vester – hvordan?  

o Først en analyse: Stikord: Konkretisering. Hvad kan der gøres? 

  

o Hvad skal der gøres: ??? 

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

13. Vi skal iværksætte konkrete tiltag til gavn for de unge (teenagerne) i Thyregod-Vester – hvordan? 

o Først en analyse: Stikord: Vi skal sørge for gode vilkår for foreningerne, evt. nye tiltag. 

 

o Hvad skal der gøres: ???  

o Hvem er ansvarlig: ??? 
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o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

14. Hvad kan lokalrådet / lokalsamfundet gøre til gavn for Thyregod Skole – hvordan? 

o Først en analyse: Stikord. Kontakt skolen. 

 

o Hvad skal der gøres - 1: ??? 

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

15. Musikskole i Thyregod-Vester – hvordan? 

o Først en analyse:  Stikord: Hvad er status er i dag? Hvad er behovet – kontakt skolen. Find ud af mulighederne – kontakt Vejle Komm. 

 

o Hvad skal der gøres  ??? 

o Hvem er ansvarlig:  ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

16. E-sport i Thyregod-Vester – hvordan? 

o Først en analyse:  Stikord: Find ud af behovet – kontakt Frem-Thyregod. Besøg andre E-sportssteder – fx Grindsted. 

 

o Hvad skal der gøres: ???  

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

 

17. Konkrete tiltag for at sikre samarbejdet og balancen mellem Thyregod og Vesterlund – hvordan? 

o Først en analyse: Stikord:  ???…………. 

 

o Hvad skal der gøres: ???   
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o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

18. Konkrete tiltag til gavn for efterskolen i Vesterlund – hvordan? 

o Først en analyse:  (Stikord: Kaffeinvitation fra forstanderen, cykelstien, sport, samarbejde om e-sport……….) 

 

o Hvad skal der gøres: ???  

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

19. Skal cykelstien (etape-2) mellem Vesterlund og Thyregod være et strategipunkt – hvordan? 

o Først en analyse: Stikord: Etape-2 – hvad gør vi? Skal vi have en plan klar? Hvornår skal der rykkes? 

 

o Hvad skal der gøres: ???  

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

20. Konkrete tiltag for at forskønne Thyregod – hvordan? 

o Først en analyse Stikord: Grønne områder, nedslidte bygning, biler i Borgergade, …. 

 

o Hvad skal der gøres - 1: Fjernelse af ejendommen på Borgergade 12. ”Giv et praj”. Hvad mere skal vi gøre?  

o Hvem er ansvarlig: ??? 

o Hvornår skal det ske: ??? 

 

 

 


