
 

 

Dagsorden / Referat lokalrådet d. 09.02.2023 kl. 19.30 Kirkehuset  
Deltager: Ove K. – Christian F. – Jean D. (afbud fra Søren S. – Jørgen H. – Jørgen S. – Bjarne B.) 

Referent: Jean Darly 

 
1. Velkommen (Ove). 

Ove byder velkommen, og fortæller samtidig at møde med borgmesteren den 24. april er blevet 

fastlagt, kommunen er vært med kaffe og kage.  

 

2.    Planlægning af Årsmøde (På valg: Ove – Bjarne - Jørgen S - Søren). 

Søren Sørensen og Ove Kristensen ønsker ikke genvalg, vores møde er fastlagt til den 19. april 

klokken 18.30 i Center Thyregod / Kursuscenteret.  

 

3.    Tilskud til kontorartikler (Jean).  

 Der er bevilget penge til kontorartikler. 

 

4.    Hvor langt er vi med invitationen til Lokalrådene (Give Kommune) (Jean). 

 Vi forventer og afholde vores første møde inden sommer. 

 

5.    Hvor langt er vi med cykelstationen (Jørgen S - Christian F - Jørgen H). 

På Vesterlund efterskole var de ikke interesseret i en cykelstation, men Christian kontakter 

kommunen, om de vil være behjælpelig med stander i Vesterlund og Thyregod. 

 

6.    Hvor langt er vi med kommunens hjemmeside (Ove). 

Vi skal komme med et oplæg eventuelt en film om byen samt noget skriftligt, som kommunen 

kan godkende, så vil det komme på kommunens hjemmeside under vores område. 

 

7.     E-mails fra kommunen (Landsbyvisionen – By-syn - ++). 

Jean skriver til kommunen angående by-syn, da de pågældende datoer, der er sendt, ikke er 

korrekte. 

Angående landsbyversionen sender Jean et par datoer til kommunen.   

 

8.    Ansøgninger fra Bjarne Boysen.   

 Begge ansøgninger for Bjarne Boysen blev godkendt. 

(Foredrag i Kirkehuset – ansøgning hvor lokalrådet administrerer pengene til et projekt.) 

 

9.    Julemarked stand.  

 Lokalrådet skal igen være repræsenteret på julemarked. 

 

10.   E-mail fra Lilleskov Slot. 

Lokalrådet opfordrer alle foreninger til at deltage i det store arrangement. Udover det vil 

lokalrådet finde en fast kontaktperson ved kommunen, som kan hjælpe med arrangementet, 

tilladelser og så videre.  

 

11.   Næste møde. 

 Årsmødet. 

 

12.   Eventuelt.    

 Der var intet under eventuelt. 


