
 

 

Dagsorden / referat Lokalrådet d. 23.02.2022 kl. 19 Kirkehuset 
 
Referat: Jean D. 
 
Mødedeltager:  
Rådsmedlemmer: Ove K. - Jean D. - Bjarne B. - Søren S. - Christian F. - Jørgen H. - Jørgen S.  
Sumpplanter: Lillian C. - Mona S. 
Gæst: Kenneth Fredslund P. 
 
1. Velkommen (Ove) 
 
Ove byder velkommen til alle.  
 
 
2. Forretningsorden (Ove - Jean) (Afstemning - Godkendelse)  
 
Den nye forretningsorden og hvorfor det er en god ide bliver fremlagt af Ove og Jean. Det er rent 
ledelsesmæssigt i dagligdagen skal blive lettere, Ove siger at vi har haft rigtig meget 
mødeaktivitet, så derfor skal møderne fremadrettet være struktureret både med hensyn til 
dagsordener og rådsmedlemmerne så de kan være forberedt til møderne. Det bliv debatteret 
grundigt. 
Da den nye forretningsorden skulle til afstemning, blev den enstemmigt godkendt uden 
ændringer. 
 
 
3. Årsmødet opsamling, er vi klar? 
 
Ove og Jean mangler nogle små ting som vil være klar til Årsmødet  
 
 
 
4. Oplæg diskussion om strategiplan (Bjarne - Christian - Lillian) 
 
Bjarne fremlage en power point præsentation som oplæg til vores nye strategiplan. Planen blev 
godkendt af et enig lokalråd. 
Læs mere her om planen: https://tvlokalraad.dk/om-lokalradet/lokalradets-strategiplan/  
 
 
5. Oplæg fra Vejudvalg (Jean - Ove) 
 
Jean og Ove fremlagde en præsentation med de punkter som (vej-udvalget) har haft fokus på i 
første omgang. 
Det næste skridt er at invitere hele Teknisk udvalg til et møde, og få forklaret Teknisk Udvalg 
hvilke problemer Thyregod by har med trafik og parkering. 
 
 
6. Kort orientering om Biodiversitet Natur - hvor langt er vi? (Lillian) 
 
Biodiversitetsgruppen havde besøg i Thyregod d. 07.02.22 af Anne Dorthe Tiedt og Stine Roed fra 
Vej & Park. Vi gik rundt til de fire steder, som arbejdsgruppen har foreslået til biodiversitetstiltag. 
De to fra kommunen var meget imødekommende. De var lyttende og supplerede desuden med 
ekstra forslag. Vi afventer nu et konkret oplæg fra Anne Dorthe og Stine, som arbejdsgruppen så 
vil tage stilling til. 
  



 

 

Vi spurgte dem, hvem vi skal kontakte med hensyn til skovudtynding af næste etape i 
Skovlunden. De er de samme to. Der er ikke p.t. aftalt nærmere omkring dette. Bjarne har bolden. 
 
 
 
7 Udvalg til søgning af puljemidler, hvor langt er vi? 
 
Ove og Jean taget kontakt til de borger som rådet har anbefalet. 
 
 
8. Kort orientering om kontakterne til fjernvarmeværkerne (Bjarne) 
 
Bjarne har haft kontakt til driftslederen på Give Fjernvarmeværk, Peter Mikael Kjer. Han er meget 
positiv for at lægge fjernvarme til Thyregod, men han vurderede, at en realistisk tidshorisont, fra 
beslutning til der er fjernvarme i Thyregod, er omkring 5 år. 
 
Driftslederen på Brande Fjernvarmeværk, Martin Alsted Hansen, var også positiv. Hans vurdering 
af tidshorisonten var omkring 3 år. Han mente ikke, at det ville være et stort problem at en 
fjernvarmeledning ville skulle krydse kommunegrænsen 
  
Bjarne er supereffektiv og har fået sat et møde op med formanden for andelsselskabet, Daugaard 
Fællesvarme, og rådgiveren, Stig Caspersen, som har erfaring med nærvarmeløsninger. 
 
 
 
9. Kort orientering om ny hjemmeside for alle foreningerne (Bjarne) 
 
Bjarne har været til møde med Borgerforeningen og de ønsker rådgivning og hjælp så de kan få 
ny hjemmeside med værktøjet (Foreningssider.DK)  
 
 
10.  Næste møde  
 
Aftales ved Årsmødet d. 10. marts  
 
 
11. Evt. 
 
Der var intet under eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Bilag: forretningsorden, vej-udvalg. 
Strategiplan ses på link under punkt 4 



Lokalrådets vejudvalg 
har trafiksikkerheden i 
højsæde.
Udvalget præsenterer løsningsforslag til Søndergade, Borgergade samt  Vester 
allé.

Vi skal have trafiksikkerheden i højsæde, vi skal have flere til at cykle i skole.



Forslag til billede 1

� Krydset er farligt da flere veje 
mødes ”skævt” , det er lige 
ved skolen og der er brug for 
ændringer.

� Hævning af krydset Skolegade 
Søndergade Borgergade med 
10 cm rød asfalt som markeret 
på billedet 1.

� Vi har en skole og for at øge 
trafiksikkerheden, er det 
nødvendigt med en markering 
af krydset for yderlig 
hastighedsnedsættelse.



Forslag til billede 2

� Grundet trafiksikkerheden for 
cyklister og gående er det 
nødvendig med tiltag ved de 
p-pladser, de er kun markeret 
med en fliser i samme farve 
som fortovet.

� Fra Søndergade over i 
Borgergade er der fire til seks 
p-pladser som måske bare skal 
males op.

� Der er private P-pladser på 
kroen og pladsen ved Kirkens 
Korshær over for frisøren og 
pizzeria. 



Forslag til billede 3

� På grund af manglende 
markerede p-pladser holder der 
mange biler på fortovet så 
gående med barnevogn skal ud 
på vejen for at passer. Der holder 
til tider så mange biler at busser 
ikke kan komme forbi. Vejen er 
usikker da fortovet er blevet 
bredere og vejen smallere. 

� Aller helst ønsker vi ny 
belægning til hele Borgergade.

� Der kan etableres 2 + 2 + 3 
parkeringspladser i enden af 
Borgergade mod syd, i retning 
vest mod Brande.

� Der er p-pladser ved brugsen.



Forslag til billede 4

� Der køres for hurtigt både biler 
men også traktor med vogne 
og lastbiler. 

� Der etableres en eller to fart 
dæmpninger - forstaltninger 
på Vester allé, som ikke hindre 
lastbiler og tunge køretøjer i at 
passere.

� Det kan være som på  
Brandevej hvor der er 2 
chikaner med bump 



Forslag til billede 5

� Lastbiler skal hjælpes uden om 
byen

� Der kommer en del klager fra 
folk i midtbyen, over lastbiler og 
traktor der køre gennem byen 
uden ærindekørsel.

� Den trafik larmer og ødelægger 
belægningen og huse slår 
revner, biler bliver påkørt og 
skader på tagudhæng 

� Der etableres skilte med 
gennemkørsel forbudt for 
lastbiler ved Søndergade start 
og Skolegade start - ved 
Thyregodvej, ud over det vises 
skilte med at lastbilerne skal 
køre mod Nordre Ringvej.



Forslag til billede 6

� Tungtrafik hjælpes uden om 
byen.

� Der kommer en del klager fra 
folk i midtbyen, over lastbiler 
og traktor der køre gennem 
byen uden ærindekørsel.

� Den trafik larmer og 
ødelægger belægningen huse 
slår revner, biler bliver påkørt 
og skader på tagudhæng. 

� Her visesruten og hvordan 
lastbiler kan komme rundt i 
Thyregod uden at de behøver 
at komme ned igennem 
midtbyen



Forslag til billede 7

� De 4 P-pladser ved T-krydset 
Sønder Stationsvej og 
Søndergade fjernes, biler bliver 
påkørt og skader på tagudhæng. 

� Udvalget foreslår også at der 
ses på den måde chikanerne er 
lavet, det er farligt for cyklister 
når biler skal over i modsatte 
side for at passere chikanen, der 
er ingen plads til cyklister. 

� Det her er lige ved skolen, skal vi 
have flere til at cykle skal der ses 
på en bedre løsning, hvor 
cyklister kan færdes trykt.   



 

 

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i  

Thyregod Vester Lokalråd CVR-NR. 41840803  

 

 

1. Konstitution 

1.1 Umiddelbart efter, eller senest en uge efter afholdelse af det ordinære Årsmøde afholder den 
nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig. 

1.2 Bestyrelsen vælger en formand, næstformand, kasser og sekretær. Formanden eller 
næstformanden i formandens fravær forestår indkaldelse til bestyrelsesmøder samt 
leder forhandlingerne under disse. 

1.3 Der vælges 2 suppleanter, hvis et bestyrelsemedlem afgår i utide eller ønsker orlov, bliver 
der indsat en suppleant. Hvis formanden eller næstformanden afgår i utide, udpeges 
der en afløser for vedkommen på førstkommende møde. 

 

 

2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde 

2.1 Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller næstformanden i formandens fravær 
vurderer, at det er fornødent. 

2.2 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af 
formanden eller næstformanden i formandens fravær, når særlige forhold gør det 
nødvendigt. 

2.3 Indkaldelsen skal hvis det er muligt, indeholde dagsorden og de til brug for bestyrelsens 
behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer. Dog har 
rådsmedlemmer / udvalg selv pligt til at læse relevante e-mails som dagsordenen 
refererer til. 

 

 

3. Forretningsudvalg 

3.1   Formand og næstformand fungerer også som et forretningsudvalg med reference til 
lokalrådet. Forretningsudvalget tager sig af sager og emner, som kræver en håndtering 
imellem lokalrådsmøderne. Lokalrådet holdes orienteret om sådanne sager og emner 
enten løbende eller ved førstkommende rådsmøde. 

 

 

 



 

 

4. Dagsorden for bestyrelsens møder 

4.1 Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder udfærdiges af formand, næstformand og sekretær 

  4.1.1. Navn på mødedeltagerne. 

  4.1.2 Dagsorden. 

  4.1.3 Navn på referenten. 

  4.1.4 Fastsættelse af tidspunkt for næste møde. 

  4.1.5 Eventuelt. 

 

 

 

5. Beslutningsdygtighed og stemmeflerhed 

5.1 Formanden leder møderne eller næstformanden i formandens fravær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved 
stemmelighed er det formandens eller næstformanden i formandens fravær, stemme 
der afgør afstemningen. 

5.2 Er samtlige bestyrelsesmedlemmer enige derom, kan et bestyrelsesmøde ved formandens 
eller næstformanden i formandens fravær - foranstaltning etableres som 
telefonmøde/digitalt møde, særligt hvis hastende beslutning er fornøden, eller hvis det 
findes at være vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ellers ikke ville kunne være til 
stede, deltager i mødet. 

5.3 Er alle bestyrelsesmedlemmer enige derom, og findes det hensigtsmæssigt, kan der ved 
formandens eller næstformanden i formandens fravær - foranstaltning træffes 
beslutninger i form af skriftlig cirkulationsbeslutning. Det materiale, som i så fald har 
cirkuleret som beslutningsgrundlag blandt bestyrelsesmedlemmerne, skal indhæftes 
som bilag i referatet. 

 

6. Suppleanter / gæster og deres roller  

6.1 På bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter kan deltage på møderne 
som borger. 

6.2 Formanden eller næstformanden i formandens fravær kan lukke mødet så kun 
rådsmedlemmerne har adgang til mødet.  

6.3 Gæster inviteret af Lokalrådet har fuld taleret til det eller de emner de er inviteret til, men 
har ingen stemmeret. Suppleanter kan være inviteret som gæster. 

6.4 Alle borgere, som er valgbare til lokalrådet, er meget velkomne til at deltage i 
lokalrådsmøder, hvor de kan forelægge, hvad de har på hjerte og stille spørgsmål samt 



 

 

besvare uddybende spørgsmål fra lokalrådet. Men borgerne kan ikke deltage i rådets 
diskussioner. 

 Det skal aftales med formanden – og i dennes fravær med næstformanden – når en 
eller flere borgere ønsker at deltage i et lokalrådsmøde, og det skal fremgå af 
mødeindkaldelsen, hvilken sag, borgerne har på hjerte. 

 

7. Tegningsberettiget 

7.1 Formanden / næstformand og kassereren er tegningsberettigede, som gør at alle tre skal 
underskrive vigtige økonomiske transaktioner  

   

 

8. Ændringer i forretningsorden 

8.1 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen som beskrevet under punkt 
5.1. 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den   23.02.2022 

 

Formand     Næstformand / Sekretær  Rådsmedlem 

Ove Kristensen   Jean Darly    Jørgen Hein 

 

 

Rådsmedlem    Rådsmedlem    Rådsmedlem 

Jørgen Schønemann   Søren Sørensen   Christian Fridmann  

 

 

Rådsmedlem 

Bjarne Boysen 

 

 

 


