
Opsamling fra 

Årsmøde 2022 for lokalråd i Vejle Kommune 
Afholdt af byrådets ”Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati” 
21. april 2022, Vingstedcenteret 

    

Masser af talelyst blandt de 75 deltagere, fordelt på 22 lokalråd og Vejle byråd 

Formandens beretning ved Thyge Havgaard Bjerring tog afsæt i, at 

udvalget arbejder på at opdatere sin politik til de næste fire år. Dialogen på 
årsmødet og de kommende måneder er vigtige input i dette arbejde.  

Fokus i beretning var på boliger og fjernvarme.  

Fjernvarme planlægningen kører på høj tryk. Formanden fortalte, at en ny 

fjernvarmeplan med plan for hurtigere udrulning forventes klar til offentliggørelse 
inden længe. Kommunen arbejder med at støtte fjernvarmeselskabernes i opgaven, 
og med at afdække mulighederne for decentrale kollektive løsninger i de områder, 
der ikke indgår i planen.  

Nye boliger der gør det muligt at blivende boende i lokalområdet, er fortsat 
et emne formanden gerne ser udvalget arbejder med. 

Der ud over brugte formanden beretningen på at fremhæve 

borgerprojekter, hvor det 

lokale engagement og samarbejde har 
skabt resultater. Han roste også det 
generelle niveau. I 2021 har lokalråd 
og projektansvarlige alene gennem 
ULN påbegyndt 17 projekter til en 
samlet værdi af 7,9 mio. kr., her af har 
kommunen bidraget med 2,9 mio. kr. 
 

Formand for ULN Thyge Havgaard Bjerring glæder sig over årets resultater. 



Teknik & Miljø direktør Michael Sloth og Brødmand Simon Clement holdt to 

veloplagte inspirationsoplæg om lokalråd, velfærd og klima fra to 

forskellige vinkler. Simon Clement fortalte om, hvordan lokalråvarer kan bruges til 
at skabe forankring og engagement, både i forhold til at styrke de lokale netværk 
og klimaarbejdet. Michael Sloth talte om de store tendenser og lokalenes rolle og 
udfordringer. 

Efter oplæggene tilføjede lokalrådene deres egen dagsorden til mødet ved gennem 
en halv time at tale med Teknik & Miljødirektøren om en række forhold inden for 
Teknik & Miljø forvaltningens område – bl.a. fjernvarme, trafik og opfølgning på 
vedtagne planer.   

Klima var noget lokalrådene gerne ville tale om hele aftenen, mens dagsorden om 
velfærd generelt ikke fyldte så meget.  

Samtaler med politikerne er en vigtig del af årsmødet. Her henholdsvis formand for Klima, Natur- og 
Miljøudvalget, Søren Peschardt (billedet t.v.) og formand for Teknisk udvalg, Gerda Jørgensen. 

  

Dagsordner som kommunen 
tager med hjem fra hele aftenen. 

 Der skal fart på udrulning af fjernvarme. Fjernvarmeplan (forventet klar før 
sommerferien) bør følges op af et offentligt informationsmøde.  

 Der skal følges (bedre) op på de vedtagne planer på tværs af afdelinger, 
forvaltninger og udvalg.   

 Der ønskes inddragelse og dialog med kommunen bl.a. blev mulighed for 
flere temamøder efterlyst.  

 Endelig efterlyses fra flere sider at lokalrådene gerne vil klædes bedre på i 
forhold til at løfte projekter og søger midler. 

 

Under overskriften ”det bør kommunen og lokalrådene arbejde med i de kommende 
år” fik kommunen tilbagemeldinger mundtligt, skriftligt, i plenum, en til en og i 
bordsamtaler. Politikere og medarbejdere kigger på dem allesammen og bruger dem 



til de kommende års arbejde. Vi har samlet alle de input vi kunne i bilag, som 
medsendes opsamlingen.  

 

Café samtaler 

Anden halvdel af mødet blev hovedsageligt brugt til samtaler ved otte mandsborde, 
hvor lokalrådene delte viden og gode historier fra året der gik og talte om aktuelle 
emner, med klima og velfærd som hovedtema. Alle borde havde en bordformand fra 
det politiske udvalg eller kommunen, som sørger for at dialog og input indgår i det 
videre arbejde.  

De otte historier fra bordene, der blev delt i plenum, er vedlagt som bilag. 

  
Kommunen tager masser af input med hjem.  

 

Jeres vurdering af mødet 

Deltagerne evaluerede mødet på en skala fra 1 – 10, med 10 som det bedst.  

Samlede møde: 8,5 (2021: 8,2, 2019: 8,6) 

Personligt udbytte: 8,1 

Inspiration: 7,9 

Bordsamtale: 8,7 

 

Tak til eleverne fra Vejle Musikskole som underholdt undervejs. 


