Lokalrådssamling d. 17. september 2014
Lokalråds-samling nr. 5 – onsdag den 17. september 2014

1. Referat bliver sendt til Villy D, vi andre har godkendt
2. Økonomi ser fint ud.
3. Smuk by – Mail fra Jonna – Ok vi giver en pølse og en øl til hjælpere. Hun skal søge om at sætte de løg,
ligge det ind på et kort, derefter er det ok med alle.
4. Smuk by Villy S, der er ikke sket noget.
5. Bytte plæneklipper- Villy S har fået tilbud fra traktorgården, ny plæneklipper m/rive + buskrydder med
hækkeklipper – vi skal give 4000,00 i bytte. Han prøver at få tilbud fra Ågård, Kristian spørger Torben ved
AKOS.
6. Julemarked 29 november. Villy D, Kristian og Jonna. Villy S har spurgt ved Jes om en 50” tv skærm. Villy
D og Kristian snakker med Jes om vi må udbyde den til lodtrækning efterfølgende. Hvis vi skal have et skilt,
kunne Jonna så male et? Villy D kom med forslag til at lave et album med billeder fra Thyregod/Vester. Der
skal laves noget der skal køre på tv skærmen under julemarkedet. Villy D har noget fra kommune
sammenlægningen der evt. kan bruges.
7. Alt udgående kommunikation fra lokalrådet skal godkendes af formanden.
8. Næste møde onsdag den 19. november – Årsmøde 25. februar, Villy S har snakket med Peter Skærlund,
han er ikke afvisende. Per Ellegård ville lige tænke over det. Jonna er der bestilt på kursus centret? Villy D vil
finde en der kan holde et foredrag. Der er også talt om Whisky manden fra Farre. Punkt til næste
dagsorden: Nyt fra menighedsrådet. Og snak om musik i menighedshuset ”banken”.
9. Intet nyt fra Vejle kommune. Vi har fået indbydelse fra skov og natur styrelsen, men kunne ikke deltage.
Villy S har bedt om en op date efterfølgende.
10. Skal vi lave en henvendelse til borger foreningen vedr. en Thyregod pris. Vi kunne evt. gå sammen og
splejse om revy billetter.

