
Borgermøde 21. maj 2014 

Lokalrådsmøde 21. maj 2014  

Desværre et meget lille fremmøde, men repræsenteret af Borgerforening, Hallens bestyrelse, kommunen og 
borger.  

Efter velkomst, en præsentationsrunde af bestyrelsen 

 Ruben Fuglsang Hansen: formand 
 Villy Sørensen: næstformand 
 Jonna Risum: sekretær 
 Heidi Therkelsen: kasserer 
 Christian Dueholm: medlem 

Fremlæggelse af strategiplan, v. Ruben Hansen (lægges ud på portalen) www.thyregodvesterportal.dk  

Fokusområder 
Uddybning ved tovholdere.  

Vedligeholdelse vej sti grønne arealer: Villy Sørensen Har arbejdet inden for dette felt i mange år og 
har allerede fundet flere som vil være med i en gadebande som laver rapporter til kommunen, om 
manglende vedligehold i prioriteret rækkefølge  

Landsby forskønnelse: Jonna Risum håber på hurtigst at kunne samle en frivillig gruppe, som vil give 
en hånd til at forskønne områder hvor kommunen svigter. Et beskedent første mål for dette år, er at få sat 
forårsløg ved alle indfaldsveje til byerne. Dette omhandler også Vesterlund, Sejrup og Dørken, som jo selv 
må stille med frivillige til deres område. Håber på opbakning til dette, Intet er for småt i den retning hvad 
hjælp angår. Det kan også være at komme med en kop kaffe. 
SMUK BY har vi kaldt disse grupper/bander. Villy har skaffet 25 gule veste sponsoreret af, Den Jyske 
Sparekasse. Vestene skal bruges af begge grupper, således at borgerne ved hvem vi er og hvad vi står for. 
Vi håber der bliver brug for dem alle. 
Der vil blive afholdt møde for SMUK BY grupperne hver måned. Mere herom snarest.  

Kommunikation – synliggørelse 
Heidi Therkelsen Vil, sammen med Jonna Risum oprette og være redaktør af en facebook side: 
Thyregod/Vester lokalt.  

Ruben Hansen: Presseomtale, VAF/ Give Avis, Vejle Kommune.  

Kultur: være medarrangør, evt. finde kunstnere  fra aflyste koncerter til rimelige penge. Kursuscenter i 
fokus med arr. som frokost jazz m.m.  

Punkterne 4 og 5. børn/unge og Kultur. 
Ruben Hansen kom her, med forskellige oplæg til tiltag, her talte han bl.a om at etablere et samarbejde 
om afholdelse koncerter store events, hvor han fremhævdede Thyregod Hallen som en vigtig faktor i 
sådanne tiltag. Vigtigheden i at arbejde på projekt Multihal er noget der forsat skal bevares fokus på og 
arbejdes med her ville han synes det var naturligt at lokalrådet var med. 
Også oprettelse af en Borger Cafe hvor man kunne mødes bare en løs snak eller hvor lokale kunne 
underholde med musik/sang foredrag blev nævnt som projekt der er fokus på. 



Oprettelse af et børneråd stod også på hans plan, da det er vigtigt at få vore børn/unge med i arbejdet. 
Cykelstien til Vester ville han arbejde på at man kom i gang, hvor fokus sættes ” på sikker skole vej til 
Thyregod ”.   

De unge/ældre: Villy har en tilladelse til etablering af en krolfbane, rundt om plejecenter Sandbjerg, som 
etableres i perioden.  

Kommentarer til strategiplan: Niels Clemmensen mente at det var en stor mundfuld og at det er vigtigt 
at prioritere og tage hensyn til andre foreninger. Lokalrådet skal støbe kuglerne og lade andre gøre arbejdet. 
vi har en kulturforening som gerne vil være med, lave foredrags række sammen med andre foreninger, evt. 
menighedsrådet.  

  

Indlæg v. Eigil Mikkelsen formand for Gårslev lokalråd.  

Gårdslev lokalråd består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som alle mødes 1 gang månedligt. Rådet har 
gode erfaringer med at møde op til generalforsamlinger i samtlige foreninger i byen. Til årsmøder har man 
inviteret forvaltningschefer for at få dem med til lokale ideer, så som kollektiv trafik. 
Gårslev har et bylaug, dvs. en gruppe som holder byen ren (derfra stjæler vi smuk by projekt) Da der findes 
et stort sommerhusområde er det vigtigt at der foregår forskelligt. Lokalrådet forestår koncerter, spise 
sammen arrangementer, midsommerløb for både løbere og mountainbikere. 
Igangværende er et ”Åbent hus/landsby” for interesserede evt. tilflyttere. 
Eigil pointerer vigtigheden af at organisere tingene.  

Debat: 
Menighedshuset blev igen drøftet. Ejeren har indvilget i at bygningen må rives ned. Grunden tilhører jo 
stadig ejeren som skal med i beslutningen om det videre forløb, da der skal udarbejdes en plan over dette. 
Der er forlydende om at menighedsrådet kunne være interesseret i beliggenheden, der har også været talt 
om manglende P pladser til Hallen.  

En udviklingsplan for midtbyen vil være en god ide. Kroens beliggenhed ville også være oplagt til 
menigheds/borgerhus. 
Formanden: har interesse i en App ang. Køb/ salg/ leje, vedr. fremtidige borgere. 
Fra kommunen: Årets iværksætterpris er gået til app som kan bruges af foreninger og borgere i hele 
kommunen, man vinger af, hvem man vil have informationer fra. 
Borgerforening: Undrer sig over det fornuftige i at alle i Vejle kommune skal transportere sig ind til 
Sundhedshuset. Forældre skal tage fri for at køre med deres børn i stedet for at sende 1 tandlæge rundt. 
Ligeledes med Borgerservice, kunne man evt. sende en Borgerbus, ligesom  Biblioteksbussen, der kommer 1 
gang om ugen, mener kommunen skal rette forvaltningen ind efter deres målsætning.  

Lokalrådet skal sammen med Give og Egtved rette henvendelse desangående.  

  

”Grønne sedler” forslag: 

 Hjælp til skovlegeplads 
 Kunst: samarbejde med Skulpturby Give 
 Konkurrence om kunst til udsmykning af byer 
 Nyhedsbrev, man kan abonnere på 



 Sørge for omtale i avisen 
 Sætte mere ind på portalen 
 Invitere ansvarshavende fra kommunen herud 

  

Referent 
Jonna Risum 

 


