
Fællesmøde Thyregod Vester lokalråd og Borgerforening den 08.03.16: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt 
 

2. Ref. Charlotte 
 

3. Ordstyrer Heidi 
 

4. Nedsat udvalg til foreningsmesse: Ove Christensen, Susanne, Kim Johansen og Jens Erik Svane 
De fra borgerforeningen, der vil være med i udvalg, er med. 
Enighed om, at der bliver foreningsmesse om eftermiddagen i forbindelse med Thyregod dagene 
lørdag i uge 33. 
Møde i arbejdsgruppen. Der skal søges økonomiske midler med deadline allerede 11.02.16, hvorfor 
der kæmpes hårdt i disse dage. 
Der skal laves morgenkaffe og bespisning ved borgerforeningen. 
Mange foreninger i Thyregod har allerede givet udtryk for, at de ønsker at være deltagende i 
foreningsmessen. Det bliver sådan, at foreningerne melder ind, hvornår og hvis de ønsker at have 
plads til større aktiviteter undervejs i messen, hvor besøgende kan være deltagende i en aktivitet. 
 
Borgerforeningen og styregruppen sørger for den overordnede plan. 
 

5. Stisystem: der findes allerede 6 personer til at hjælpe med stierne. Borgerforeningen vil sammen 
med lokalrådet ansøge om midler til grus til stierne ved kommunen. 
Der skal laves plan for ansøgning til kommunen, Bo Levesen, om lille rekreativt område ved stien 
langs stien nord for Skovlunden. Jens Erik tager kontakt til Jonna Risum for at høre, om hun ønsker at 
hjælpe med at lave tegninger. 
 

6. Sidste nyt fra Lokalrådet: Tina Sørensen er kommet med i lokalrådet som kasserer 
Året der kommer -2016: 

x Opfølgning årsmødet 
x Møde med kommunen 31.03.16 kl 13.30 til 17.30 
x Rapport og regnskab til kommunen deadline 02.03.16 
x Foreningsmøde 10.05.16 kl. 19.00-21.00 – bedre samarbejde mellem vores foreninger i byen 
x Cykelsti til Vesterlund og Brande 
x Samarbejde med Vester beboerforening 
x Nedrivnings- og facaderenoveringspulje ved ULN/ Søren Nellemann, Thyregod er sammen 

med Gadbjerg udvalgt til at modtage hjælp i nedrivnings og renoveringspuljen. 
x Grunde i Skovlunden og andre mulige byggegrunde 
x Nok grunde til salg i Thyregod? 
x Sø projekt bag Skovlunden, i samarbejde med Borgerforeningen. 
x Stort årsmøde med kommunens lokalråd 
x Gennemgang og justering af strategiplan 
x Projekter fra Smuk by 
x Skovlegeplads og aktivitetsområde 

 

  



7. Dagsorden til foreningsmøde: 
x Undervisning i portalens muligheder for brug af fælles kalender ved foreningsmøde 

10.05.16, ved Troels.  
x Conventus fællesskab 
x Foreningsmesse 

 
8. Skovlegepladsen, der skal lægges en plan.  

x Plan for hvornår de forskellige ting skal ”løbe af stablen” 
x Helge Lund, skovløber, er kommet med i gruppen 
x Har set en masse skovlegepladser sammen med Helge og vurderet redskaber 
x Efterfølgende møde herom og opmålingsdag på området. 
x René Nielsen har tidligere meldt sig til styregruppen, men har endnu ikke deltaget i 

planlægningen 
x Nu laves i styregruppen overordnet tegning for at kunne strukturere opsætning af redskaber 

mv./arbejdskraften og værktøj og lign. 
Efter den 15.03.16 vides, hvordan planen bliver 

x Hans Jensen vil søge byggetilladelse til små hytter/overdækket og jordvold. 
x Satser på at kunne genbruge faldsand. 
x Ved behov for ansøgning til flere redskaber vil Laila S. Andersen gerne hjælpe, ansøge om 

enkelte redskaber hos individuelle firmaer. 
x Indtil videre ikke penge til Shelter inden for budgettet 
x Motionsredskaber påbegyndes forhåbentligt inden for nuværende budget. 
x Arbejdsdag den 09.04.16. Alle, der vil hjælpe, kan tage kontakt til Kaj Grove på mail: 

kaj.grove@mail.dk 
x Pladsen skal være færdig tirsdag eller onsdag i uge 33, hvor der bliver indvielse. 
x Der er allerede træ til gyngestativer, lege net så der kan nu påbegyndes det første arbejde. 

 
9. Møde med teknisk forvaltning: gennemgang af dagsordenen. 

 
10. Nedrivningspulje. Der følges nuværende op på huse på Vestre Alle og Borgergade. Der skal overvejes 

om der er andre huse, som kunne være aktuelle at hjælpe med facader eller nedrivning. 
 

11. Projekt natur og sti puljen: Se punkt 5 
 

12. Projekter i nærmeste fremtid: Thyregod dag, foreningsmesse 
 

13. Affaldsindsamling ved borgerforeningen 16.03.16 kl. 09.30. Pølser og brød efter indsamlingen. Der 
laves mere reklame, bl.a. i Brugsen, på FB ”Thyregod og omegn” mv. 
 

14. Lokalrådet, Heidi Hoeg, Peter Sepstrup fra kommunen om plæneklipper kan 
videresælges/videregives til borgerforeningen i forhold til forsikringen på denne. Benzinregning 
overgår også til borgerforeningen. 
 

15. Busrute 212: Henvendelse fra borger, enighed fra borgerforening om, at vi har støttet ved 
høringssvar til kommunen, men at det nu må være de implicerede borgere må tage en tørn. 
 



 

16. Evt.  
x Fællesspisning opstartes den 14.04.16 kl. 19.00 i kursuscentret. Kl. 20.00 vises Thyregod 

filmen. Tilmelding se opslag i Brugsen og Thyregod Vester portalen 
x Der arrangeres jubilæumsfest for revyfolk, der har været med i revyen gennem de seneste 

35 år. 
x Fællesspisning for ældre og enlige på Sandbjerg. Der er sat et par personer på, til at finde ud 

af, om dette kan blive en realitet. 
x Der har været arrangement i hallen med fællesspisning og fodboldkamp. 


