Dagsorden / Referat til Lokalrådsmøde d. 26 August 2019 kl. 18.30
Mødedeltagere: Christian Fridmann - Christian Dueholm - Laila Schack Andersen - Jean Darly - Bent
Mortensen – Gæster: Kirsten Welling – Peter Graver
Referent: Jean
1. Vesterlund beboerforening har noget fortov / grøn –område
Kirsten fortæller at de i Vesterlund ikke høre noget fra Lokalrådet, Jean fortæller at
Lokalrådet ikke sender referater rundt til nogen. Det bliver offentliggjort på “Potalen” ,der
bliver postet på FB sider både i Thyregod og Vesterlund om hvad Lokalrådet laver.
Lokalrådet har ikke haft gennemgang med kommunen de sidste 2 år, men i år skulle det
komme. Lokalrådet inviter Vesterlund beboerforening.
2. Ombytning af roller Thomas bytter med Jean da Thomas har meget travlt.
Jean overtager en del af Thomas opgaver da han er meget ude at rejse arbejdsmæssigt, så
der ikke bliver overset noget.
3. Ny E-mail til Lokalrådet som kan videresendes til alle medlemmer (Er sat i gang)
Lokalrådet har købt et domaine navn (tvlokalraad.dk) , så der fremadrettet kun bliver en
email som er kontakt mail til Lokalrådet. Lokalrådet får fjernet deres private emails fra
Potalen. Den nye email mail@tvlokalraad.dk fordeler selv alt indgående post til
Lokalrådets medlemmer, når der så kommer nye i lokalrådet skal bla. Kommunen ikke rette
kontakt info. Det er fordi der har været emails som ikke er nået frem og emails som er
sendt til gamle emails.
4. Hvorfor ”overser” mange at det er Lokalrådet som står for kontakten til kommunen
Det går begge veje, Kommunen skal venligst henvise til Lokalrådet så kontakten går den
“rigtige” vej. Lokalrådet skal blive bedre til at informere på vores SoMe platforme
(Facebook Potalen og Hjemmeside)
5. Møde med kommunen Teknisk udvalg 3 september kl.17.30
Peter Graver videre bringer budskabet til relevante personer, Lokalrådet koordiner med
Borgerforeningen mødested og tidspunk. Lokalrådet er vært.

6. Opgaver til næste møde, tanker om Lokalrådets fremtid
Der aftales et fællesmøde med borgerforeningen, hvor der afklares hvad der skal ske med
et evt. Fællesmøde med alle foreninger i Thyregod Vester.

7. Næste møde i Lokalrådet
Onsdag den 25 september kl. 18.30

8. Evt. Se mails fra Thomas som Jean kommer med …..
Der sendes 2 nye dato foreslag til by -gennemgang med Kommunen. 12 september og 19
september.
Invitation til Borgermøde om Natur- og Friluftsstrategi 2019 den 10 september kl. 19-21
Kirketorvet 22 7100 Vejle
Tilmelding til Lis Ellemand mail liell@vejle.dk eller 21675255 senest 5 september.
Så er der Kaffemøde med borgmesteren i Bredsten den 28 august kl. 16-18 – sted:
Plejecenter Stenvang Steen Blicher vej 51 Bredsten
Siden sidst har vi søgt Straks puljen med 10.000,- til Smuk By og Jelling Sparekassens fond
for 15.000,- til skulptur.
Peter Graver havde en forespørgsel fra Borgerforeningen på yderlig donation til
skulpturen, hvilket vil blive behandlet på næste Lokalrådsmøde.

