
Lokalrådsmøde 16.04.15 

 

1. Dagsorden godkendt 
2. Nyt fra Heidi.  

x ”Smuk by” er forsikringsmæssigt under borgerforeningen.  
x ”Smuk by” vil gerne søge midler fra kommunen, til rive, hakker osv., inden der tages penge 

fra borgerforeningens budget. Lokalrådsmedlemmer skal på fundraisingsmøde 19.05.15. 
Herefter er vi til rådighed i forhold til ansøgning af midler, hvis behov inden da må det 
økonomiske aftales med hhv. borgerforening og lokalråd.  
Charlotte tager kontakt til Ole Kruse ang. behov for ansøgning om grus til sti grundet 
oversvømmelse (ingen siv til at holde på vandet længere) 

x Villy Sørensen fortsætter med græsslåning.  
x Hastrup Skovlegeplads. Kaj Grove har igangsat dette projekt, men ønsker at der skal være 

en gruppe, der kan arbejde videre hermed. Kaj ønsker at borgere i Thyregod og omegn 
kontakter ham, hvis de gerne vil hjælpe med i projektet. Når ”gruppen” er klar med, hvad 
de mangler til projektet, vil lokalrådet gerne hjælpe med ansøgning af puljer. 

x Årsmøde 23.04.15 i Hornstrup. Heidi H, Laila, Christian og Charlotte deltager. Vi glæder os 
til at få nye informationer om lokalrådets arbejdsmuligheder. 

x Kursus i fundraising den 19.05.15. Heidi H, Laila, Christian og Charlotte deltager. 
x Branding af Thyregod. Antropologstuderende og Heidi H har drøftet dette og der er 

videregivet navne på borgere i byen, som gerne vil deltage i interview omkring branding af 
byen.  

x Fællesmøde mellem skole og foreninger på skolen den 25.03.2015 omkring branding af 
Thyregod. Der er drøftet muligheder for branding af byen/området. Der er foreslået en dag 
med ”åben by”, men der er ikke stemning fra borgerforeningen om, at det skal ligge 
sammen med Thyregoddagene. Derfor er der endnu ikke fastlagt et tidspunkt for, hvornår 
man vil afholde dagen. Der er lavet en gruppe, Heidi Hoeg, Lone Jørgensen, Ove Hvam 
Andersen og Jens Erik Svane, som vil arbejde videre med projektet. 

3. Nyt fra Charlotte – møde med kommunens tekniske afdeling den 19.03.15 
 
Indkomne forslag til forbedringer i Thyregod Vester området. Der er endnu ikke kommet svar fra 
kommunen, hvilke forslag de vil arbejde videre med. Men enkelte ting er der allerede på dagen 
kommet afklaring på. 
 
Cykelstier: 

x Der foreligger stadig ønsker om cykelstier mod hhv. Give (Thyregodvej) og Vesterlund. Kommunen 
har disse prioriteret blandt mange andre ønsker i kommunen og de vil blive vurderet i henhold til 
behovet.   
Trafiksikring og forbedring ved skole: 

x Eleverne, der venter på bus mod Vesterlund, står meget udsat ved Skolegade og de unge 
mennesker ved stoppestedet sviner meget med affald. Drøftet cykelskur, bænk, skraldespande og 
reparation af knækflisekant ved fortovet.  

x Der er stort ønske om, at toilettet ved skolens parkeringsplads er åbent hele året, da dette benyttes 
af elever med bus, samt folk, der besøger byen, benytter kirken osv. 



 
Det store bøgetræ på Grundtvigs plads vil blive vurderet, grundet revne i træet. 
Springvand Grundtvigsplads, grønne alger vil blive udbedret. 
Fartdæmpning på Brandevej grundet meget hurtig trafik ind i byen vil blive vurderet. 
Svær transport til bla. Industrier og forretninger drøftet med henblik på at forbedre 
mulighederne for transporten ind i byen. 
 
Asfalt og fliser: 

x Der er set på fliser ved bla. kirken, Skovlunden og på Søndergade. Reglerne er at fliseujævnheder 
på ca. 4 cm og over udbedres. Noget vil blive repareret. Ellers benyt ”giv et praj”. 
Fejning af veje: 

x Der er store problemer med at veje ikke bliver holdt fri for blade mv. så vandet kan løbe i ristene. 
Der er lavet fejeordning, hvilken dog ikke har fungeret hensigtsmæssigt i 2014. Der er 
opmærksomhed på dette. Yderligere er det husejeres (på pågældende sted) pligt at fjerne evt. 
blade o.l. 
 
Græsslåning, hver 14. dag fra kommunen og de modsatte uger vil Villy Sørensen slå græsset: 
 
Blomster på Borgergade udgået: 

x ”Smuk by” aftaler med kommunen, hvilke blomster der skal plantes og hvordan.  
 
Grønt område i Skovlunden, evt. placering af bænke og borde nær fortorvet, brugbart: 
Bænke på Skovlunden og Syrenvænget, som er rådne fjernes? 
 
Fugtigt område bag Skovlunden, hvordan kan dette bedres. 
 
Parkering i Borgergade. 
 
Kabler til fibernet, som ikke er nedgravede efter mange år. 
 
Vand på vejen ved Sdr Stationsvej / Søndergade er kommunen opmærksom på skal udbedres. 

 

TIL INFORMATION: 

Da vi er en lille ”udkantsby” er der ikke mulighed for hjælp til pasning af blomsterbede og lign., men 
kommunen vil gerne slå græs på grønne arealer, som de ejer. 

Alle borgere opfordres til at benytte app´en, som kan hentes til telefonen. Den hedder ”Giv et praj” Vejle 
kommune. På app´en kan registreres og fotograferes, hvor man som borger har set noget eksisterende, 
som man mener bør udbedres. Meget let tilgængeligt. 

Yderligere kan man som borger kontakte lokalrådet med forslag til nye tiltag og forbedringer i området. 
Disse forslag vil blive drøftet i lokalrådet.  

Der er møde en gang årligt mellem Vejle tekniske afdeling og Thyregod Vester lokalråd. 

 



4. Nyt fra Heidi Terkelsen. Heidi T er fraværende og Heidi H tager kontakt til hende ang. vores 
økonomiske status. 

5. Spørgsmål til vedtægterne – plan for fremtid  
x Vedtægter godkendt. 
x Mål, vision mv gennemgås ved næste møde 

6. Samarbejde med borgerforening: Punkter til drøftelse 
x Hastrup skovlegeplads 
x Smuk by – forsikringer + Villy. 
x Fremtidige fællesdatoer 
x Tilbagemelding på hvad borgerne kan bruge lokalrådet til og hvad det kræver før lokalrådet 

vil ansøge midler/fonde. Forventningsafstemning 
7. Artikel til avisen.  

x Konstituering, billede, lokalrådets arbejdsområde, hvad tager borgerne sig selv af, 
bindeled/fonde/midler, giv et praj, FB og informationer/referater, på portalen, idéer fra 
borgerne, første møder og resterende møder offentliggøres på portalen, mailadresse kan 
ses på portalen. Årsmøder også i avisen. Charlotte og Christian. 

x Link på portalen til atiklen. Der skal tages billede inden for nærmeste fremtid af 
medlemmerne.  

8. Hovedmailadresse. Er det noget vi skal have?  
x Vi vil gerne have en fælles som borgene kan benytte og som fremadrettet står på portalen.. 

9. Kalender for året. 
x Mødedatoer i 2015: 18.06. + 08.09.+ 06.10.+ 17.11+ 28.11/julemarked,  

 


