
Årsmødet 2012 
Årsmødet 1. marts 2012, afholdt i Thyregod Kursuscenter med deltagelse af 21 personer. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent.  
Kaj Grove blev valgt til dirigent. Mogens Kræmer blev valgt til referent. 
 
2. Valg af 2 stemmetællere.  
Bent Johansen og Jonna Risum blev valgt. 
 
3. Lokalrådets beretning.  
Årets aktiviteter:  
 
- Årsmøde 2011 blev afholdt den 2. marts.  
 
- Der har været deltagelse i Vejle Kommunes fællesmøde i Vesterlund vedrørende Landdistrikts udvalg.  
 
- Deltaget i fællesmøder med andre lokalråd i kommunen. Møderne er afholdt den 13. april i Højen og den 2. 
november i Bredsten.  
 
- Lokalrådet har stået bag etablering af stier i Thyregod by.  
 
- Hjemmesideprojektet er færdiggjort. Nu skal man lære at bruge hjemmesiden. 
 
- ”De unge” er i fokus. Kommunen har ansat en projektleder til at gennemføre et projekt sammen med 
lokalrådet, skolen, FJUK og hallen. På første møde var det primært 10–12 årige børn der deltog. Der var 
mange ideer, og der arbejdes videre med at etablere et område ”Lille-bane” ved hallen til aktiviteter for de 
unge. Lokalrådet har bevilliget 50.000,- kroner til projektet. 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
Behandlet under eventuelt. 
 
5. Forelæggelse af årsregnskab.  
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Det blev godkendt uden bemærkninger. 
 
6. Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år) 
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant der var på valg, ønskede ikke genvalg. Foreslået og valgt til 
bestyrelsen blev: Jonna Risum, Verner Pedersen og Søren Holmboe. Suppleant: Bjarne Andersen. 
 
7. Valg af 2 revisorer.  
1 revisor ønskede ikke genvalg. Foreslået og valgt blev: Jens Erik Svane og Bent Johansen. 
 
8. Eventuelt.  
- Niels Clemmensen fortalte om kommunale projekter og kommunale politikker for landdistrikterne.  
 
- Sti-projektet og de uenigheder der har været omkring den kommunale- og politiske sagsbehandling gav 
anledning til en ilter debat. Sagen har bevirket at flere ildsjæle har forladt lokalrådet og det frivillige arbejde.  
 
- Debatten om manglende byggegrunde i Thyregod dukker op igen, men Niels Clemmensen oplyser, at det 



er ”op ad bakke” i relation til kommunens prioriteringer. Måske kunne der, sammen med de øvrige lokalråd i 
kommunen, laves en samlet henvendelse til Vejle kommune vedrørende anvendt praksis ved udbud af 
byggegrunde i kommunen.  
 
- Hvor findes den længe ønskede cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund på kommunens prioriteringsliste? 
Er en cykelsti mellem Thyregod og Givevej mere relevant?  
 
- Er der mulighed for at nedrive faldefærdige bygninger i Thyregod?  
 
- Hvad er status på trafiksikring af udkørsel fra hallen til Søndergade? Kan der etableres ”mobile” 
helleanlæg? 
 
 
Referent Mogens Kræmer 

 


