
Thyregod – et trinbræt til verden - En grønnere landsby – børnenes paradis 
 

Lokalrådsmøde d. 4.1.2016. 
 

 
1. Julemarkedet i Thyregod d. 28.11.2015 var en succes – mange folk kom hen og fik 

en snak og flere havde gode idéer. Dette lokalrådsmøde er et ekstra møde på 
grund af alle de idéer som opstod til julemarkedet. Vi har brug for at samle løse 
ender.  

 
2. Projekt lille sø ved stisystemet i Skovlunden: Kontakt til Bo Levesen, projektmager i 

miljøafdelingen – bolev@vejle.dk 40216530, for at høre nærmere omkring 
procedure. Kan man søge midler til søen? Entreprenør Niels Vorm i Givskud, evt. 
søge midler til at han etablerer søen. Skal der etableres en arbejdsgruppe som vil 
arbejde videre med projektet? Charlotte vil kontakte Bo Levesen og undersøge 
nærmere – evt. kontakt til borgerforeningen, da det er også er deres interesse at 
stisystemet fungerer. 
 

3. Villy Sørensen er stoppet med at vedligeholde stisystemet. Dette er meddelt i 
meget god tid, for 3 måneder siden og der er endnu ikke fundet en afløser. 
Lokalrådet og borgerforeningen har været meget glade for Villys store indsats. 
Borgerforeningen arbejder på at finde en afløser, Charlotte hjælper i forhold til 
udformning af arbejdsopgaverne. Hun sender sit forslag til Troels.  

 
4. Gadelys, LED julelys skal kunne kobles på, så der skal etableres stikkontakter. Ny 

gadebelysning er undervejs. Vi skal høre kommunen til marts om de er 
opmærksomme på dette.  

 
5. Byfornyelse i Borgergade / Jonna Risum har planer. Heidi H. vil undersøge 

nærmere om det kan lade sig gøre. Jonna skal udforme projektet.  
 

6. Årsmøde d. 11.2.2016 kl. 18.00 på kursuscentret. Anders Børresen vil gerne være 
mødeleder, ab1956@live.dk. Heidi tager kontakt til ham.  
Vi håber på et stort fremmøde til årsmødet. Vil gerne fortælle om vores projekter og 
ønsker flere idéer til nye projekter samt ildsjæle der har lyst til at stå for et projekt.  
Lokalrådet vil gerne være behjælpelige med ansøgninger og nyetableringer af 
projekter. Heidi laver annonce til Give-avisen. Charlotte undersøger kaffesmagning. 
Heidi H. skal lave årsrapport og Heidi T. skal lave regnskab. Reklamere meget på 
facebook. 
 



7. Forberedelse af det årlige møde med kommunen til marts 2016.  
Tovholder er Charlotte. Der skal findes en dato. Charlotte laver en liste med fejl og 
mangler. Bl.a. manglende fortov på Hastrupvej, bro i parken trænger til 
vedligeholdelse, evt. rundkørsel i krydset Thyregodvej, Skolevej og Vesterlundvej 
eller blot et mere sikkert kryds. Mangler der ældreboliger i Thyregod?, spørge 
kommunen om udstykning af grunde, Aases grund i Skovlunden? Og meget mere 
som vi håber kommunen kan hjælpe os med.  
Alle kan henvende sig til Charlotte med fejl og mangler og disse vil blive taget op til 
drøftelse i mødet med kommunen i marts måned.   
Borgerforeningen vil gerne være med og evt. smuk by, da de ser meget i 
forbindelse med deres arbejde. 
 

8. Cykelsti fra Thyregod til Vesterlund. Vi har modtaget ganske lidt på skrift fra 
beboerforeningen i Vesterlund – ikke nok. Heidi vil kontakte formanden for 
beboerforeningen for at høre om de reelt vil satse på en cykelsti og hvor stor en 
indsats de vil yde for at få den. Der skal laves en konkret plan! Christian kontakter 
Vesterlund efterskole og sommerhusområdet derude, for at høre om de vil lave et 
skriv om deres ønsker til en cykelsti. Vi har brug for noget konkret for at kunne 
ansøge kommunen og evt. fonde. Jo mere vi kan skaffe af beskrivelser og 
begrundelser og jo flere folk der arbejder på at få cykelstien etableret, jo mere 
troværdigt forlyder projektet og flere vil tro på det.  
 
 
Referat udarbejdet af Heidi Hoeg. 

 

 
 
  


