
Lokalrådsmøde den 14. januar 2019 kl. 18.30  
i Den blå stue 
 
Til stede var: Jean, Thomas, Laila, Christian og Mona. 
Fraværende var: Jakob og Lillian 
Inviteret var: Jens Erik Svane 
 
 
 

1. Nye helleanlæg i Søndergade.  
Vi skal have møde på torsdag den 17/1 også i det blå rum om 
sagen med Vejle kommune allerede kl. 15. 
For vi mener, de godt kunne have talt med os om, hvor og 
hvordan det skulle have været, da der i sin tid blev diskuteret 
udkørsel fra hallen til Søndergade, som kunne være farlig, og 
ellers chikaner i Skolegade. Så vi vil tale med dem om især den 
ene chikane, som er ca. i midten af Søndergade, og som ikke er 
så godt placeret. Og samtidig var det måske en ide, at vi 
fremover fik datoer fra Vejle Kommune, når det var tid til at 
besøge byen og gå med rundt og se, hvad der evt. skal gøres af 
tiltag i byen både i Thyregod og Vesterlund, så vi kan være med 
hele vejen fra starten. 

2. Der er 3 på valg  
3.  Vi har nu tænkt den ide, at lave 2 lørdage i Brugsen, hvor vi (2 

af os) stiller op og fortæller og viser med en lille film, hvad vi 
laver og må så håbe på, at der vil være interesse for at være 
med i vores lokalråd, og at folk også vil komme til vores 
årsmøde og bakke op. 

4. Vi ønsker ikke en evt. sammenlægning med Borgerforeningen, 
hvilket Jens Erik var enig i, men et bedre og tættere samarbejde 
ville ikke være af vejen, således at interessen plejes fra begge 
sider, altså både lokalrådet og Borgerforeningen. 

5. Vi har som nævnt i punkt 3, lagt en plan om at gøre et forsøg på 
at skaffe flere der vil sidde i bestyrelsen, og skabe større 
interesse for lokalrådet. Hvad har vi gjort og hvad vil vi gøre!?!. 
Vi har aftalt at stå i Brugsen den 26/1 ca. kl. 10-12 og den 23/2 
kl. 10-12 samme sted, hvis Karin er indforstået og så måske 
senere i hallen til fastelavn.  

6. En lille film om Thyregod bliver lavet til formålet, hvor vi vil 
fremhæve skovlegepladsen, søen for enden af Skovlunden, 
Smuk by, og stisystemer rundt om, og så har vi kæmpet hårdt 



for en cykelsti, og har søgt en særlig pulje for en del af 
cykelstien, ca. 2 km fra Kollemorten og frem til de mange sving. 

7. Evt. Her skal vi sørge for indbydelse til vores årsmøde, og 
således sluttede det sidste møde for i år, og vi mødes alle igen 
til årsmødet til spisning kl. 18 den 6. marts 2019, hvor vi også 
vil få besøg af Jelling Bryghus. 

 
Referent Mona Schultz 


