
Lokalrådsmøde den 15. marts 2018 kl. 19.00 
 
Til stede var: Jean, Laila, Thomas, Lillian, Christian, Jakob og Mona. 
Inviteret var Peter fra Vejle Kommune til at fortælle, hvordan vi 
kommunikerer og de opgaver, som der laves i samarbejde med 
kommunen. 
 
Dagsorden: 
Oplæg fra kommunen 
Hvem er vi 
Den endelige konstituering 
Diskussion om arbejdsopgaver og fokus områder 
Evt. 
Næste møde 
 
Peter startede med at fortælle, om målet med lokalrådet. Det er hvad 
vil vi, og hvad behov har vi. Forventninger/forpligtelser. Skal vi bruge 
penge, skal der fremlægges/udarbejdes et projekt. Lokalrådet er et 
demokratisk fora og bindeled mellem landsbyen og kommunen. Og 
informationer sendes fra kommunen om relevante sager til 
formanden for lokalrådet. I alt er der 29 lokalråd, og 1 gang om året 
er der møde med alle lokalråd i  
Vingsted Centret, i år den 31. marts fra kl. 17.30-21.15.  
Hvem vil gerne møde op til mødet?? Vi vil gerne som by samarbejde 
med andre, men først og fremmest skal vi som by accepteres med 
vores ønsker og behov. Et landsbyprogram var ”Thyregod – trinbræt 
til verden”, og Peter viste os 2 ting: Forskønnelse af Borgergade, som 
vi egentlig stadig ønsker, og Børnenes Paradis (Thyregod Centret) 
I Vejle er der et udvalg med fokus på landsbyerne, et stort 
nærdemokratisk eksperiment, som skulle være til fælles bedste. 
 
Peter forlod mødet, og vi gik i gang med første punkt:  
Hvem er vi. 
Og vi konstituerede os således: 
Thomas Reffstrup – reffstrup@mail.com (formand) 
Jakob Thisgaard – jtt@agrometer.dk  (næstformand) 
Laila Schack Andersen – laila@schack-andersen.dk (Kasserer) 
Mona Schultz – mona.schultz@gmail.com  (sekretær) 
Christian Dueholm – jdueholm@mvbmail.dk  
Jean Darly – jean@darly.dk 
Lillian Christoffersen – lillianchristoffersen@gmail.com 
 



Diskussion om fokus og arbejdsopgaver: Vi skal huske at få 
informeret til alle, hvad vi laver, og hvad vi fremover ønsker af 
opgaver, der skal ordnes. 
Og så var diskussionen, hvordan vi bedst skal komme ud med, hvad 
vi laver og få andre til at forstå, at vi faktisk har en finger med i spillet 
i rigtig mange tiltag i kommunen. Det er synd, at vi ikke får 
informeret om, hvor meget vi faktisk har haft gang i, og har gang i, så 
det må vi gøre bedre. Portalen skal bruges mere med information om, 
hvad vi vil gøre og hvad vi laver. Og alle møder, som er offentlige, skal 
selvfølgelig opslås, så man kan se, hvad vi nu har på programmet. 
Samtidig vil vi rigtig gerne i gang med Landsby-appen, som vi føler er 
en god ide, og som er nem for alle at gå ind på og se, hvad der sker. Vi 
skal også tale med udvalg, som har gang i ting og sager, og så skal vi 
have udvalg i gang med det, som kan være af interesse, bl.a. talte vi 
kort om den nye togforbindelse, som vil koste enkelte afgange og 
ankomster fra Thyregod station, det skal selvfølgelig undersøges. 
Vi var helt enige om, at vi skulle på Facebook med Lokalrådet, fordi vi 
mener, at det er her andre ser os, og det er nemt at gå til. Vi bakker 
op om Portalen, men kunne godt tænke os Landsbyappen, og evt. en 
Facebookside, som vi mener,  man nemmere kan gå til, hvis man har 
noget på hjertet. Og vi har allerede forslag om et banner til siden. 
Og hvordan laver vi så en Facebook-side? Det ville Jean påtage sig at 
få lavet og få med på næste møde.  
Så skal vi følge appen ”til dørs”, så vi ikke taber den på gulvet. Det 
koster 5.000 kr, og Vejle vil give halvdelen til appen, så det er afgjort 
noget, vi skal videre med.  
Opslag, kontaktpersoner og datoer skal dog stadig findes på Portalen, 
medens nyheder og oplæg kan lægges i appen og/eller på en 
facebook side. 
Vi nåede til den konklusion, at vores nye formand Thomas ringede til 
Jens Erik om møde med Borgerforeningen vedr. Landsbyappen, og 
derefter vil vi få besked pr. mail, så vi kan få dato for næste møde 
fastlagt og komme videre med appen, hvis det bliver godtaget af 
Borgerforeningen, og en god ide var at invitere enten Kollemorten 
eller Nr. Snede med til mødet, da de allerede har landsbyappen. 
Her i foråret er der møde med Vejle Kommune, hvor vi går tur både i 
Thyregod og Vesterlund og ser på, hvad der evt. skal laves af tiltag i 
vores byer.    
Under evt. foreslog man, at vi i lokalrådet godt kunne være 
styregruppe i forbindelse med Landsbyappen, og vi sluttede mødet, 
som vi følte var gået fint med mange bolde i luften, som vi skal videre 
med på næste møde. 


