
Referat af Lokalrådet Thyregod-Vester Årsmøde d. 02-03-2017. 
 
Formand Heidi taler om vedtægter. 
Dirigent: Jens Erik. 
Stemmetæller: Jonna, Lone. 
 
Lokalrådets beretning: 
Kommunen med gennem byen i marts. 
Husk gi et praj til kommunen, opfordre folk til at bruge den. 
Conventus, arbejder stadig på det. Kommunen har bevilliget det til alle gratis, Lone sender information ud på 
mail. 
Skal bruge portalen. 
Byfornyelse, penge til renovering af huse fra kommunen. 
Skovlege-pladsen står fint nu, mangler træningsbanen, tingene er købt og betalt. 
Foreningsmøder, 2 gange om året. 
Støttet op om cykelsti Thyregod/Vester, der er lavet en gruppe som kæmper for det. 
Været med til jule-markedet. 
Smuk by har fået bevilliget penge til grønt område i Borgergade, bliver lavet i Sep./Nov. 
Det bliver i krydset til Brandevej, Jonna`s team laver det. 
Hør Kommunen ad om de kan informerer hvad de laver i byen. Så kan vi informere borgerne. 
Sæt på portalen hvad der sker inden kommunen kommer på rundtur i marts og efter hvad de vil lave i byen. 
Belysning ved centret, vi spørger igen til marts. 
Sø-Projectet står stille. 
 
Christian gennemgik årsregnskab. 
 
På valg. 
Heidi træder af. 
Laila genvalgt. 
Charlotte genvalgt. 
Tina bliver. 
Christian bliver. 
Suppleanter Mona. 
Suppleanter Heidi. 
Vi inviterer suppleanter med til møder fremover. 
Revisorer: Jens-Erik Svane, Bent Johansen. 
 
Lars Kastbjerg fra Kommunen giver foredrag: 
Vi kan søge penge hos Kommunen vedr. rekreative områder og ved søer. 
Kommuner støtter de små byer som er aktive, og det er Thyregod og det skal vi gerne blive ved med. 
Kommunen arbejder med at byerne skal brande sig selv. 
Kommunen vil gerne have mere synlig natur i de små landsbyer. 
Har lavet en sø i Givskud. 
De laver mange aktivitetspladser, skal i gang i Vonge. 
 
Niels Clemmesen taler: 
Om de små lokalsamfund, hvordan vi kan hjælpe hinanden. 
Vil gerne have internet ud i udkants områder. 
Kommer information ud vedr. fibernet til alle folk. 
Bredbåndspuljen, kan søge det i grupper ved kommunen. 


