
Agenda til Årsmøde i Thyregod / Vester 
Lokalråd 2021 

Thyregod Kursus Center 
Onsdag den 11. August 2021 

1. Valg af dirigent og referent 
Kirsten Welling blev valgt til dirigent 
 
2. Valg af referent 
Jean Darly blev valgt 

3. Valg af 2 stemmetællere 
Søren Sørensen og Ove Hvam Andersen 


4. Lokalrådets beretning 
Thomas Reffstrup fortæller om de projekter som lokalrådet har arbejdet med 	 	       


	 gennem Corona tiden. Der har været mange Zoom møder, de fysiske møder har 

	 der kun være få af. (Se årsberetning)


5. Forelæggelse af årsregnskab 
Christian Dueholm fremlagde regnskabet, Lokalrådet har støttet Vesterlund


	 Beboerforening med ny grill / Skovlegepladsen med løvsuger udover de 

	 “normale” drift omkostninger (Se regnskabet) 

6. Valg til lokalrådet 
På valg er:


	 Formand Thomas Reffstrup - Ønsker at fratræde 

	 Kasser Laila Schack Andersen - Ønsker at fratræde

	 

	 Velkommen til de 4 nye i Lokalrådet.

	 Ove Kristiansen - Bjarne Boysen - Søren Sørensen - Jørgen Schønemann  

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen 
Suppleant Marie Dueholm fratræder


	 Suppleant  Mona Schulz  ønsker genvalg og blev valgt 
Ny valgt suppleant Lillian Christoffersen  

8. Valg af 2 revisorer for 1 år af gangen 
Bent Nielsen - Christian Dueholm 


9. Behandling af indkommende foreslag  
Ingen foreslag var modtaget


	 10. Eventuelt 
Der var intet under eventuelt.  



	
Årsberetning	for	Thyregod	Lokalråd	2020.	

Onsdag	den	11.	August	2021	
	
	
	

	
Vi havde et super Årsmøde i lokalrådet som opstart til vores 
kommende år 2020. Rigtigt mange deltagere ved mødet der 
blev afholdt i god ro og orden, endda selv om det var vin 
smagning og Gullashsuppe som altid! 
 
Vi har i lokalrådet i 2020 søgt en del fonde for penge til 
forskellige indkommende forslag til forbedringer og andet i 
Thyregod. Der i blandet 8 ansøgninger til ULN midler hvor vi 
fik tildelt 3 projekter, hvilket vi i Lokalrådet er super glade 
for. 
 
Vi fik tildelt til renovering af blåhytten ved Thyregod 
Fritidscenter, denne er på plads og den nye blåhytte er taget 
i brug. Vi fik tildelt midler til en væg i vores madpakke hus i 
Hastrup plantage. Derudover har vi fået tildelt midler til info 
tavler ved indkørslerne til Thyregod, disse er opsat og vi 
glæder os til at kunne komme med spændende info på disse 
tavler. 
 
 
Vi har  igen i 2020 arbejdet med at udbrede kendskabet til 
Thyregod Vester Lokalråd og vores område, vi har i den 
forbindelse allileret med professionel grafiker der har lavet 
et super fedt oplag til en ny brochure om vores område, 
denne er sat op i et lille tryk, derudover er den lavet som en 
PDF og kan hentes vores hjemmeside og vores FB side. 
Jeg vil anbefale at i besøger siden, og skulle der være nogen 
der sidder med nogle gode ideer til indhold på siden, hører 
vi gerne fra jer. 
 



 
Vi har igen været sammen med Borgerforeningen til 
arrangement i Brugsen, hvor vi uddelte vores folder og 
invitere til dette års årsmøde. 
 
Alt dette gør vi for at udbrede kendskabet til vores lokalråd i 
Thyregod Vester.  
 
Vi har deltaget på ULN møde i Givskud, hvor vi var en række 
lokalråd, Giveskue, Vonge Kollemorten og Thyregod Vester 
Lokalråd der mødtes og kunne stille spørgsmål til vores 
lokale politikere og medlemmer af udvalgene. 
 
Et par møde med Vejle Kommune Teknisk Forvaltning, er 
det også blevet til, en gennemgang af forskellige steder i 
byen, den årlige rundtur,  
 
Vi har afholdt et boligudviklingsmøde med Vejle kommune 
og Borgerforeningen, arbejdsgruppen bestående af 
medlemmer af foreningen samt repræsentanter fra 
forskellige afdelinger i Vejle Kommune arbejder stadig 
videre på forskellige muligheder for byudvikling i Thyregod 
Vester, vi håber at denne arbejdsgruppen kan skabe 
sammenhæng i vores bybillede.  
 
Vi har deltaget i lang række ZOOM møder med Vejle 
Kommune, vi har haft et medlem af bestyrelsen på kursus i 
”ZOOM Meetings” faciliteret af Vejle kommune. 
 
Vi har i Bestyrelse afviklet et par bestyrelsesmøder, efter 
COVID nedlukning i september, har vi valgt at alt skal 
afholdes online. 
 
 
 
 



COVID19, har desværre gjort at arbejdet i Thyregod Vester 
Lokalråd har haft en del udfordringer, vi håber vi snart er på 
den anden side, og vi igen kan komme i gang med arbejdet 
på at gøre vores område bedre og mere kendt. 
 
COVID19 har ligeledes gjort at vi afholder vores årsmøde 
med en del måneders forsinkelse, ifølge vores vedtæger skal 
årsmødet være afhold senest den 01. Maj, dette har ikke 
været muligt i år, Vejle Kommune er informeret om dette og 
vi har forsinkelsen godkendt fra Vejle Kommune. Vi har i 
planlægning af årsmødet vaklet imellem fysisk eller online, i 
bestyrelsen var der for og imod et online møde, vi valgte et 
fysisk møde, og har mødtes et par gang for planlægning 
heraf, derfor sidder vi samlet her i dag. 
 
Lad Thyregod/Vester lokalråd forsætte det gode arbejde 
med at gøre Thyregod/Vester et endnu mere attraktivt 
område at bosætte sig i. 
 
Der er mange punkter på vores arbejdsplan, men vi er 
naturligvis altid åbne for nye ideer og tiltag. Kan nævnes at 
der stadig kæmpes for en cykelsti i mellem Thyregod og 
Vesterlund, der kigges på projekter for biodiversitet og en 
mulig renovering af Borgergade, men alt sammen noget der 
skal arbejdes videre på i 2021 og sikkert også i 2022. 
 
Som formand takker undertegnende af og ønsker den 
kommende bestyrelse god arbejdslyst. 
 
 
Årsrapport  
Thyregod Vester Lokalråd, 
 
Thomas Reffstrup 
 
Formand 
 








