Lokalrådsmøde den 27. november 2018 kl. 18.30
i Den blå stue
Til stede var: Jean, Thomas, Laila, Lillian, Christian og Mona.
Fraværende var: Jakob
Inviteret var: Tyge Mortensen og Lars Ulrik fra Vejle
Mødet startede med, at Tyge Mortensen fortalte om den ½ million, vi
kunne få del i, hvis vi havde et godt projekt eller en rigtig god idé,
som vi kunne fremlægge for kommunen. Sidste år havde Bredsten
fået del i pengene til en oplyst natursti.
Vi kom hurtigt frem til, at vores primære ønske stadig er den cykelsti
fra Vesterlund (efterskolen) og ind til Thyregod, men vi fik fortalt, at
det faktisk var et kommunalt anliggende, som ikke kunne komme ind
under den tilbudte pengesum. Men måske kunne vi lave noget
omkring den cykelsti, vi ønsker, som kommunen evt. ville synes var
en rigtig god idé, der blev nævnt en gammel postrute og mælkevej,
evt. oplysningstavler, og kobling af gamle og nye stier, og så
videreudvikle projektet med natur og turisme. (evt. en slags
sundhedsprojekt), men vi vendte tilbage til, at vi måske kunne få del i
pengene ved at foreslå en del af cykelstien (1 km) med underskrifter
fra både skolerne, som allerede foreligger og underskrifter fra
Brugsen og Bageren, som sikkert også kunne få mere handel, hvis
man kunne cykle på ordentlig cykelvej fra Vesterlund ind til
Thyregod bymidte. Forslag gik på fra Vesterlund Efterskole til
Thyregod skole, så det var sikkerhed til og fra skolerne, der blev det
vigtigste samtidig, med at man kunne lave chikaner på Skolevej. På
forslag var også cykelsti fra byen til Givevej, hvor der lige mangler et
stykke ud ad Thyregodvej til Givevej. Men vi blev enige om at prøve
det første forslag. Og det haster, da deadline er 1. december.
Lars Ulrik fra Sundhedsfremmende tiltag vores næste gæst var i
mellemtiden kommet, og han fik straks ordet og fortalte med stor
entusiasme om trivsel. Vi skulle som lokalråd finde mindst 5 højst 12
personer, som havde lyst til at gå ind i sundhedsfremmende
projekter, og de ville blive uddannet i: Trivsel-pilot-uddannelse. Det
skulle så være et netværk under lokalrådet, og vi blev enige med Lars
Ulrik om, at vi ville prøve at finde folk, som havde lyst og energi og en
ildsjæl til at være med på uddannelsen, som ville foregå i Thyregod
ca. 2 timer ca. fra 19-21. Tilmelding skulle være senest slut januar.
Datoen følger sidenhen.

Derefter gik vi over til selve lokalrådsmødet.
1. Landsbyappen, den er som sagt i gang, og vi afventer resultatet.
2. Nye helleanlæg, chikaner i Søndergade.
Dette er sket, uden at vi har fået besked overhovedet, det har
man dog beklaget i en mail til vores formand Thomas, men den
som stod for det, var altså ikke lige til at få fat på. Men ganske
kort er vi egentlig alle sammen tilfredse med chikanerne, da
der bliver kørt for hurtigt gennem byen, og det har virkelig
hjulpet, så skal vi bare også gerne have nogle chikaner i
Skolegade, hvor det også oprindelig var meningen, og er meget
nødvendigt, her kører jo skolebørn på cykel hver morgen.
Så vi afventer stadig svar fra trafiksikkerhedsmedarbejderen.
3. Fastlæggelse af årsmødet til næste år. Her ville vi spørge, om
Jelling Bryghus evt. kunne komme og fortælle om bryghuset.
Årsmødet starter kl. 18.30 i kursuscentret, og datoen får vi
senere, når der er koordineret med centret og Jelling Bryghus.
4. Og vores næste møde bliver 15. Januar 2019 kl. 18.30
5. Vores gæst, som vi havde i starten
6. Vores anden gæst, som vi også havde i starten
7. Gennemgang af liste til Vejle Kommune, her havde vi ikke noget
denne gang.
8. Nyheder havde vi ingen af.
9. Evt. Her blev ikke talt om noget.
Således sluttede mødet for denne gang, og vi møde igen i det nye år
den 15. januar.
Referant Mona Schultz

