
Konstituerende møde d. 9.3.2015 

Referat fra konstituerende møde d. 9. marts 2015. 

Fremmødte:  

Tidligere medlemmer af lokalrådet Jonna Risum og Villy Sørensen samt de nævnte under pkt. 2. 

 

1. Præsentation 

Præsentation bordet rundt. 

 

2. Konstituering 

Vi fordelte os således: 

Formand: Heidi Hoeg (på valg 2017) 

Næstformand: Charlotte Magnussen (på valg 2017) 

Sekretær: Laila Schack Andersen (på valg 2017) 

Kasserer: Heidi Therkelsen (på valg 2016) 

Bestyrelsesmedlem: Christian Dueholm (på valg 2016) 

 

3. Hvad er lokalrådet og arbejde der ligger 

Lokalrådet er byens nærmeste kontakt til kommunen. Lokalrådet bliver ofte hørt ved ændringer, f.eks. i 
forhold til bustider, lukning af institution mv. 

 Årsrapporten og årsregnskabet for 2014 skal sendes til kommunen så snart som muligt. Det sørger 
Villy for. 

 Der er møde med teknisk forvaltning d. 19.3.2015 hvor Villy, Christian og Charlotte vil deltage. 
 Der er møde på skolen d. 25.3.2015, hvor Christian, Laila og Heidi vil deltage. 
 Årsmøder skal afholdes mellem d. 1.2 til 1.5. Det står skrevet i vedtægterne.  
 Der skal være 4 offentlige møder om året, hvoraf de 2 af møderne skal være sammen med 

borgerforeningen. 

Vi taler om projekterne der allerede er i gang og de kommende projekter der skal i gangsættes. 

 Der er oprettet en facebook side ”Thyregod-Vester lokal” som Jonna gerne vil fortsætte med at 
holde ajour, med nyheder fra det ”nye” lokalråd.  



 Portalen skal holdes ajour med opdateringer og referater. Man kan få hjælp af Troels Christensen. 
Charlotte, Laila og Heidi vil tage kontakt m.h.p. oplæring i systemet. 

 Projekt ”smuk by” er overgået til borgerforeningen pga. forsikringsmæssige omstændigheder, når 
folk udfører frivilligt arbejde. Jonna er fortsat aktiv i ”smuk by”. 

 Opgaven med at passe stier, slå græs og klippe grene vil Villy gerne hjælpe med. Det er ca. hver 14. 
dag det foregår.  

 Der skal søges penge / puljer i forhold til fremtidige projekter. Der udleveres i den forbindelse, en 
kalender for lokalråd i Vejle kommune, hvor deadline for de forskellige puljer står noteret. 

 Opgaven med at tjekke asfalt / vejene for uregelmæssigheder vil Villy gerne fortsætte med. Villy får 
hjælp fra Knud Lund. Villy har en fortid i den branche og har forstand på at tjekke disse ting. 
Omkring hvert halve år skal kommunen kontaktes i forhold til alle manglerne. Borgere i Thyregod 
må også gerne tage kontakt til lokalrådet ved mail til Charlotte, hvis der er noget, de ønsker at 
bidrage med. 

 Der bliver talt om Hastrup Skovlegeplads, som tidligere har været et projekt i lokalrådsregi. Dette 
projekt er overgået til Kaj Grove, der vil forsøge at genetablere skovlegepladsen med hans 
kontakter. 

 Lokalrådet er tilmeldt julemarkedet den sidste lørdag i november 2015. Alle reserverer allerede nu 
dagen. 

 Der er brug for mere synlighed omkring lokalrådet. Vi skal kontakte avisen med en fængende artikel 
for at fortælle om den nye bestyrelse og hvordan vores fremtidige arbejde vil se ud.  

 Lokalrådet står for kontakten til kommunen i forhold til ejendomme der ikke pryder bybilledet. En 
”nedrivningsliste”.   

 Cykelstier til Vesterlund, til Give og evt. til Brande er kommende projekter. 

 

4. Fremtidige mødedatoer 

Næste møde er d. 16.4.2015, hvor kun lokalrådets medlemmer deltager.  

Vi skal finde de resterende mødetidspunkter og ligger dem efterfølgende på portalen. 

 

Referent: Heidi Hoeg 


