Dagsorden / Referat til / fra Lokalrådets møde d. 26.08.21
Referent: Jean
Konstituering af Lokalrådet
Formand: Ove Kristensen
Efter valg af formand havde vi en kort drøftelse om det vigtige i at have et godt forhold mellem
lokalråd og borgerforening. Ove gav udtryk for, at det lægger han stor vægt på.
Næstformand / Sekretær: Jean Darly
Kasser: Kirsten Welling
Medlem: Christian Fridmann – Bjarne Boysen – Jørgen Hein – Søren Sørensen – Jørgen
Schønemann
Suppleant: Lillian Christoffersen – Mona Schultz
Asylcenteret – Ove, Jean, Bjarne, Søren og Mona var til info møde d. 25.08.21 som
Rødekors havde inviteret til.
Ove kontakter Jens Erik Svane fra borgerforeningen, som så finder ud af hvad kan vi
hjælpe med. De nye borgere skal hjælpes til en god start på deres nye liv.
Lokalrådenes årsmøde Vingsted - vært Vejle Kommune
Lillian - Bjarne - Jørgen - Christian - Jean deltog. Thyge Havgaard Bjerring (formand ULN)
holdt velkomsttalen. Derefter inspirationsoplæg ved Søren Hermansen, direktør for Samsø
EnergiAkademi.
Så var vi rundt i de forskellige workshop.
-Grøn mobilitet. Tog, busser og cykler. Gadbjerg lokalråd.
Lillian var til den workshop, Der blev talt om behov for togstop i de mindre byer, hvor
arbejdspladser vokser, og hvor man gerne ser udbyggelse af kollektiv trafik frem for privat
enkeltmandsbilisme, evt. virksomheder som samarbejder om privat buskørsel - cykelstier i al
almindelighed og evt. særlige til hurtige el-cykler, dele el-biler.
-Det gode lokalråd. Gæster: Tørring Udviklingsråd.
De fortalte om hvordan de gør tingene i en anden kommune.
-Kasserens rolle i lokalrådet.
Hvem er tegningsberettig, gebyr i bankerne, vi deler viden.
-Digitale møder –erfaringer + nyt værktøj for foreninger.
Bjarne og Jean arbejder med at få Lokalrådets hjemmeside over på Foreningssider.dk
Vejle Kommune vil gerne hjælpe alle Lokalråd til en platform som “snakker” sammen
med Conventus. Lokalrådet anbefaler vores foreningerne til at se på om det er noget for
dem. Lokalrådet har hjulpet Thyregod Svømmeklub til en ny hjemmeside.
-Erfaringsudveksling om stærke lokalsamfund. Erfaringer, udfordringer og politik.
Christian var med til denne workshop, der er meget forskel på hvad de enkle Lokalråd
laver i deres område. Forvaltningen og Lokalrådene skal have forståelse for hvad de
hver især laver.

Biodiversitet - oplæg fra Bjarne og Lillian fra deres udvalg

Lillian fremlagde udvalgets forslag.
Jean kontakter Pernille for vej og park angående dette, og får sat gang i “Skovlunden skov”
etape 2.

Cykelsti til Vesterlund - sidste nyt
E-mail svar fra borgermesteren
1: Spørgsmål om cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund
Cykelstien Thyregod/ Vesterlund er delt i 2 etaper. Etape 1 Vesterlundvejvej 80 til
Vesterlund og etape 2 Thyregod / Vesterlundvej 80
Etape 2 ligger nr. 4 på listen
Etape 1 ligger nr. 35 på listen
2: helhedsplan for udviklingsgrund i midtbyen – Jeg har givet input videre til Teknisk
forvaltning
Venlig hilsen
Jens Ejner

Y-Kryds ved Sdr. Stationsvej - Hindskovvej, borgerehenvendelse omkring krydset
Jean sender henvendelsen til forvaltningen
Evt.
Næste møde er aftalt til dem 18 November 2021 kl. 19.00 i Center Thyregod

