Thyregod – et trinbræt til verden - En grønnere landsby – børnenes paradis

Lokalrådsmøde 3.5.2016
1. Godkendelse dagsorden
Godkendt
2. Referent Charlotte Magnussen
3. Besøg af Søren Nellemann.
Søren har taget fejl af tidspunktet for mødet og er derfor alligevel ikke til stede. Søren skulle
fortælle om mulighederne for byforskønnelse. Mødet herom udskydes til juni for de relevante
borgere.
Mail med forslag til Søren Nellemann med nye datoer for møde med borgerne i Thyregod:
Relevante veje, som skal have tilbud om støtte til forskønnelse af husene. I prioriteret rækkefølge:
Borgergade
Grundtvigsplads
Søndergade
Jernbane Allé
Solsortevej
Vestre allé
Sdr. Stationsvej
4. Planlægning af foreningsmødet
Indtil videre 17 tilmeldte
Dagsorden:
Velkommen, opfølgning siden sidste foreningsmøde
Kort intro til Portalen og hjemmesiden, da der kommer mange nye til mødet.
Foreningsmesse – hvad indebærer det og hvornår? Midler?
Conventus – fælles ”fodslaw”? Etableres gruppe til conventus? Conventus giver mulighed
for at finde ekstra hjælpende hænder…
Fælles kalender / udnyttelse af Thyregod/Vester portalen
Kom gerne med input til dagsordenen, alt efter hvad I har behov for. Måske sidder der fere
foreninger med samme behov.

Tilmelding er nødvendig og der er plads til max 2 fra hver forening. Tilmelding er senest fredag
den 06.05.2016.
Hvis I kender til flere foreninger eller andre interesserede, så send gerne mailen videre og spred
budskabet.

5. Nyt vedr. rekreativt område:
Der er bevilget ral med stenmel til stierne af kommunen. Charlotte M skriver til kommunen, at Jens
Erik Svane har givet udtryk for, at man er klar til at modtage gruset nu. Lægges om muligt på
rasteplads over for plejehjemmet.
Rekreativt område med mindre søprojekt bag Skovlunden er i gang, -der hvor stien plejer at blive
oversvømmet i vinterhalvåret… Jens Erik Svane, Bo Levesen og Charlotte Magnussen arbejder
videre med dette. Der skal oprettes en gruppe, som vil varetage projektet på sigt.
6. Nyt fra Skovlegepladsen:
Der er nu opsat 2 gyngestativer, en svævebane og 2 sæt borde-bænkesæt. Yderligere står stadig
det lille gamle hus og det gamle toilet (toilet bliver udskiftet). Der er klargjort til de 2
madpakkehuse. Skal stå færdigt til uge 33 2016
7. Møde med Teknisk forvaltning:
Der er kommet svar fra teknisk forvaltning og dette lægges på hhv. Portalen og Thyregod og
omegns Facebookside.
8. Tilbagemelding fra årsmødet.
Nye tiltag i lokalområderne.
Information fra bosætningskonsulent Louise Nielsen.
9. Kirketomten i Dørken.
Lokalrådet synes, at det lyder som et spændende projekt og vil gerne bakke op om ansøgning af
økonomi til ”genetablering” af området. Yderligere kan lokalrådet støtte med at videresende for
eksempel opslag om et projekt som dette. Det er dog lokalrådets holdning, at der skal etableres en
interessegruppe, som vil varetage denne opgave og styre projektet, hvis tomten / området skal
”genetableres”. Der gives besked til de parter, som har henvendt sig til lokalrådet omkring denne
opgave.
10. Vesterlund beboerforening og Thyregod lokalråd
Vesterlund beboerforening var inviteret til lokalrådsmødet i dag for at etablere et bedre
samarbejde i området Thyregod og Vesterlund. Tilbagemeldingen fra Vesterlund beboerforenings
formand er dog, at han ikke finder mødet i dag relevant, hvilket vi i lokalrådet synes er rigtigt
ærgerligt…

