
Opsamling fra det 16. årsmøde for lokalråd i Vejle Kommune,  

Afholdt af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 

24. august 2021, Vingstedcenteret 

Deltagere: 76 fordelt på 24 lokalråd og politikere  

  

 

Formandens beretning lagde vægt på den kæmpe indsats lokalrådene har 

leveret ved at starte og gennemføre 112 projekter i perioden 2020 – 2021. Formanden 

glædede sig bl.a. på udvalgets vegne over, at kommunen har medvirket til at der igen er gang 

i boligbyggeriet rundt i hele kommunen, over vandreruten Rans togt som binder en række af 

kommunens landsbyer sammen og en personlig god oplevelse med åben landsby i Vandel, 

som han håber andre lokalområder vil tage op. 

 

Søren Hermansen, Samsø EnergiAkademi holdt oplæg om Samsøs 

udvikling til energiø med lokal kræfter som det bærende element.  

Kontaktperson: Søren Hermansen: sorenhermansen@gmail.com 

 

Workshops 

Der blev afviklet syv workshops med tid til at gå i dybden med eksperter og politikere.  

Politikerne i udvalget og borgerne havde valgt syv emner som de ønskede at tale om. 

Det sætter vi umiddelbart i gang: Drejebog til kasséren, Kassérmøde 

 



Det talte vi om i workshops 

Politik under formen: Morgenpolitik.  

Lokalråd – penge og ansvar. Man er i lokalrådet, fordi 

man brænder for sin by. Vi skal have bemyndigelse og 

ansvar. Rolle som vagthund er ikke konstruktiv. 

Lokalråd og politikere skal arbejde tættere sammen.  

Seniorboliger på landet. Det er stadig meget relevant. 

Få et pilotprojekt. Kommunen skal være drivende. Vi 

skal have boligdiversitet. 

Kontaktperson: Morten Daus-Petersen, Sager der 

samler, morten@sagerdersamler.dk 

 

 

Hvordan samspillet mellem lokalråd, forvaltninger og politikere kan gøres bedre – hvor 

ligger udfordringerne og hvor er der forbedringsmuligheder?   

Lokalrådene skal være proaktive – opsøgende. Vi har gode indgange til ”lokalsamfund og 

landdistrikter”, men bør også udvikle tætte forbindelser til nøglepersoner i de 

forvaltninger/afdelinger, der ellers er aktuelle.  

Kommunen bør tage nye initiativer i forhold til at gøre forvaltningernes medarbejdere 

opmærksomme på lokalrådenes status og den 

samarbejdsaftale der forudsætter inddragelse/høring. Det 

blev foreslået, at der blev udviklet en ”elektronisk løsning” 

der informerede sagsbehandlerne om hvilket lokalråd der 

skal kontaktes i den aktuelle sag.  

Lokalrådene skal også være proaktive i forhold til 

politikerne – invitere dem ud til møder med lokalråd og 

borgere.  

Kontaktperson: Birger Kristoffersen, tidl. formand Grundet 

lokalråd, birger.lilja.kristoffersen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



Grøn mobilitet. Grønne transportløsninger fra el-cykler og 

delebiler til busser og tog blev drøftet mellem borgere og 

politikere. 

Kontaktperson: Ole Lange, Gadbjerg lokalråd, 

ol@danskmobilkoekken.dk 

 

 

 

 

Kommunikationsprojekt Ungeredaktion. Præsentation og 

drøftelse af hvordan ØSSBY land lokalråd har medvirket til at 

starte en ungdomsredaktion der formidler og binder 

lokalområdet sammen.  

Kontaktperson Else Iversen, formand ØSSBY land lokalråd, 

else.iversen1@gmail.com 

 

 

 

 

Hjemmesider for foreninger: Flere efterspurgte et alternativ 

til Infoland, som de beskrev som ufleksibelt og teknisk 

udfordrende. Efter præsentationen af ”Foreningssider” gav 

de udtryk for, at løsningen virker intuitiv. Der kom et forslag 

om at Vejle kommune med fordel kunne lave samlet pakke, 

som alle lokalråd kan bruge, så skal hvert enkelt lokalråd ikke 

starte på bar bund og opfinde den dybe tallerken igen. 

Kontaktperson: Benjamin Ravn, ejer af webtimisten, 

br@webtimisten.dk 
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Erfaringsudveksling mellem lokalråd. Tørring 

Udviklingsråd fortalt om hvordan de arbejder og delte 

erfaringer med de deltagende lokalråd. Vi håber det kan 

være starten på et samarbejde med Tørring 

Udviklingsråd i fremtiden. 

Kontaktperson: Formand for Tørring lokalråd, Brian 

Kristensen, brian@coastzone.dk 

 

 

 

 

Kassérens rolle 

Udfordringerne som kassér blev drøftet. Vi nåede frem til, at der bør udarbejdes en 

”velkomst til nye kassérere” og afholdes informationsmøde for kassérer.  

 

Jeres vurdering af mødet 

Deltagerne evaluerede mødet på en skala fra 1 – 10, med 10 som det bedst.  

Samlede møde: 8,2 (2019: 8,6. 2018: 8,2) 

Personligt udbytte: 7,5  

Oplægsholder: 9,3 

 

BRAGR spillede som velkomst og i pausen. Kontaktperson: 

Christine Dueholm, Sticks & Strings I/S, mobil +4520657999, christinedueholm@gmail.com> 

 

mailto:brian@coastzone.dk
mailto:christinedueholm@gmail.com

