
Lokalrådsmøde den 17.11.2015 

 

Godkendelse af dagsorden 

Nyt fra Heidi H: 

x Der skal laves et opslag til portalen, hvor der annonceres om, at der mangler personer til stipasning 
og smuk by (– Charlotte skriver og sender til Jonna), pasning hver 14. dag, evt. 2-3 personer, der 
deler tjansen? 
Stier ved Kildedalen evt. borgere fra Kildedalen? 
Evt. hvis nødvendig opgave for foreningerne? 
 

x Hastrup skovlegeplads- afslag fra Velux fonden, afventer de andre ansøgninger hos fonde og 
kommunen. 
 

x Foreningsmødet. Der er sendt avisartikel til Give avis.  
 

x Høringssvar, som lokalrådet har sendt til kommunen ang. vindmølleprojekt i Svindbæk, sendes til 
lokalavisen. 
 

x Svar til kommunen ang. busruter i høring. 
 
Busrute 212: Der vil blive væsentligt færre ruter med den nye køreplan mellem Give, Thyregod, 
Vonge og Vejle. Dette indskrænker muligheden for vores unge mennesker, som går i skole sammen 
i Thyregod, i at kunne være sammen. Skolerne er sammenlagt i 7.+8.+9. klasse. Der er flere unge 
mennesker, der møder kl 10 i skoler i Vejle, også fra Vonge, som ønsker at bevare transporten om 
formiddagen, da de ellers har flere timers ventetid i Vejle om morgenen. Det er et ønske, at der evt. 
oprettes en rute i aftentimerne, hvor de unge mennesker kunne have mulighed for at komme hjem 
fra besøg ved hinanden samt fra ungdomsklubberne i hhv. Vonge og Thyregod, hvor de styrker 
deres fællesskaber.   Vi anbefaler derfor, at der kun spares i middagstimerne, hvor de færreste 
unge mennesker får fri og på den måde prioriterer vores ungdom (sendes inden den 24.11.2015) 
 

x Christian tager til møde ang. kommende affaldsordning 
x Udbud af kurser, svar til kommunen. Heidi skriver vores forslag til Lars Kastberg. 

 

Forslag til projekter, fra Smuk By. 

Projekt 1 

x Ved kroen/Borgergade 5: Smuk by-holdet håber på at få lov til at etablere bed med 
aroniabærbuske langs kanten af grunden ved Borgergade 5 og der skal fortsat være græsareal langs 
stien mellem Borgergade og kirken. 

x Der er i forvejen et buskads  
x Heidi Hoeg tager kontakt til kommunen herom og Christian forsøger at finde en kontakt i forhold til 

blotlægning af jorden. 



 

Projekt 2 

x På hjørnet ved Borgergade og Stationsvej vil Smuk by gerne etablere område med grus/stenmel og 
buske, samt borde/bænke (- evt Kommune eller udviklingspuljen)  

Projekt 3 

x Grundtvigs Plads: bed langs kirkemuren ordnes, generel oprydning. Ønsket er at få flyttet 
siddepladsen ud i lyset/solen, så det bliver mere attraktivt for de besøgende på pladsen. Behov for 
udskiftning af borde/bænke. 

 

Julemarked: 

x Gennemgang af hvad der skal bruges til julemarked 

Kommende møder: 

x December (alm. lokalrådsmøde) og februar – forventes den 11.02.2015(Lokalt 
årsmøde/årsberetning med spisning kl 18.00 for alle interesserede) 

 

 


