Årsmøde den 25/2-2015
Referat fra årsmødet 25/2 2015

Mødet startede med Ungarsk Gullasch suppe, som hentede stor ros til køkkenet, fremmødte, var 23 borgere.
Herefter årsmøde med dagsorden ifølge vedtægter.
1. valg af dirigent og referent: Anders Børresen
2. valg af 2 stemmetællere: Lisbeth og Jens Erik
3. lokalrådets beretning ved formand Villy Sørensen:

Der afholdtes årsmøde d. 27. marts 2014 på Thyregod Kursuscenter, hvor lokalrådet var vært ved en
gang gullaschsuppe efter spisning bød Villy Sørensen velkommen til de 20 personer som var
fremmødt.
Villy Dahl Johansen blev valgt til dirigent, her kunne han konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet.
Jonna Risum gennemgik udvalgets beretning, hvoraf det fremgik at udvalget kun havde kørt på
vågeblus, pga. manglende udvalgsmedlemmer
Udvalget havde foreslået vedtægtsændringer således at der kom til og stå i vedtægterne at udvalget
kunne bestå af 3-7 medlemmer samt 2 suppleanter, efter de gamle vedtægter skulle der 5
medlemmer i udvalget, de foreslåede ændringer blev vedtaget.
Regnskabet blev godkendt, med den tilføjelse at man skulle huske en inventarliste
Valg til lokalrådet blev som følger
Ruben Hansen formand, Villy Sørensen næstformand, Heidi Terkelsen kasserer, Jonna Risum
sekretær, Kristian Dueholm menig.
Suppleanter blev Bjarne Andersen og Villy Dahl Johansen
Under evt. blev der talt en del om områdets forfald ved manglende vedligehold af områder her
tænkes på græsslåning, fejning af fortove og stier m.m.
Der er afholdt udvalgsmøder i april, maj, juni, august, september og november måned,
dagsorden/referater kan ses på Thyregod Vester portalen
Der er blevet afholdt et offentligt møde d. 21. maj, hvor vi fremlagde vores strategi plan, vi havde
besøg af formanden for Gårslev lokalråd der fortalte om hvorledes de arbejdede.
Udvalget har også i løbet af året fået oprettet en by hold der mødes den første onsdag hver måned kl.
9 ved Thyregod Kursuscenter hvor der er kaffe og rundstykker
Det er tydeligt at se rundt i gadebilledet at der bliver rettet op på nogle af de ting som ellers er et
kommunalt område.
I forbindelse med Thyregod dagene afholdtes et motionsløb og overskuddet herfra var man så rare at
tiltænke smuk by som så købte forårsløg der er lagt ved indfaldsvejene i Thyregod, Vesterlund,
Dørken og Sejrup

I det løbet af foråret søgte udvalget Den Jyske Sparekasse om 25 sikkerhedsveste, vi fik bevilget disse
hvor vi fik trykt Smuk By samt Thyregod/Vester lokalråd. Vestene bliver brugt af by holdet samt af
asfalt holdet som vi fik oprettet på sensommeren, disse mødes samme dag som by holdet
På udvalgets møde 20. august meddelte Ruben Hansen at han desværre måtte trække sig pga.
helbredet, dette var en stor tilbageslag for udvalget da Ruben havde ideerne og som var fremsynet
med strategiplaner og slogan. Villy blev formand og Villy Dahl Johansen indtrådte i udvalget.
Der har været et møde med Vejle kommune om hække og træer der ligger i skoven, det er således at
Vejle kommune ikke fjerner de væltede træer, de skal blive liggende for dyrelivet, kommunen har dog
skåret træerne over således at de ikke ligger i spænd.
Kommunen har også klippet hegnet langs stien ved Skovlunden samt ved overfalds bassin
Lokalrådet var også at træffe på Julemarkedet i Thyregod hallen d. 29. nov.
Lokalrådet samt Borgerforeningen i fællesskab sendte et brev til Borgmester Arne Sigtenbjerggaard
imellem jul og nytår da vi fandt ud af at Menighedshuset var på tvangsaktion med en opfordring til at
kommunen skulle købe denne med det sigte at denne skulle nedrives, vi fik desværre ikke vores ønske
opfyldt da borgmesteren ikke mente han kunne tilvejebringe tilstrækkelig beslutningsgrundlag inden
den berammede tvangsaktion
Den af lokalrådet ejede plæneklipper (Stiga) er blevet udskiftet med en havetraktor med en rive
således at stierne kan rives, samtidig er der indkøbt en buskrydder med hækklipper således at hegn
langs stierne kan klippes
Året 2015 vil der blive brugt tid på at få afhjulpet problemerne med vand på stien ved Skovlunden. Vi
har indbudt Teknisk Forvalt til en møde om dette problem (Gravning af Sø) Cykelsti fra Vesterlundcykelsti fra Givevej langs Thyregodvej, trafiksikring ved skole og hal, fartdæmpning på Brandevej,
gadelys ved Sandbjerg (Gl. Sejrupvej) m.m.

Kommentarer til beretningen var følgende:
Det synes som om vi har 2 borgerforeninger, vi havde i starten et udviklingsråd, hvor vi fik lavet en sti, siden
mente vedkommende ikke der var sket noget som ikke kunne ske i borgerforenings regi.
1 repræsentant fra borgerforeningen: der er himmelvid forskel på Borgerforening og Lokalrådet.
Borgerforeningen tager sig af det sociale og kulturelle og man skal være medlem, for at have indflydelse,
hvor Lokalrådet er bindeleddet mellem borgere og kommunen.
Ros til Jonna Risum for at have oprettet Smuk By
Niels Clemmensen forsvarede Lokalrådet med vore problemer med lak midler og formands skifte, og
mindede om landsbyprogrammet 2009 hvor det første ønske havde været ældrecenter(Sandbjerg) som blev
en realitet og hvor borgerne også var med i processen, det næste var børne/unge området, som også er
opført (Ved bækken) i samråd med børn og unge. Det hjælper ikke at oprette ting, hvis det ikke bliver holdt,
der kan Smuk By også gøre en forskel.
Lokalråd: det hjælper også at henvende sig, evt. komme til vore møder, som er offentlige.
Behandling af indkomne forslag: Borgere på Brandevej Vedr. møller som skal opstilles i områdes. Lokalplan.
Nogen borgeres huse bliver usælgelige pga. dette. Man beder lokalrådets hjælp til dette problem også
tomme huse.
4. behandling af indkomne forslag: Beboere fra Brandevej havde en bekymring angående mulig fremtidig
opstilling af vindmøller ved Svindbækvej. Villy Sørensen meddelte at det ikke er meddelt til lokalrådet og
derfor ikke noget vi kan gå ind i P.T. dirigent Anders Børresen bad om at få dette flyttet til eventuelt, da det
mere var et debatoplæg end et forslag

5. forelæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
6. Valg til lokalrådet(vælges for 2år) ulige år: 2 medlemmer samt 1 suppleant, lige år: 3 medlemmer samt 1
suppleant. På valg er Villy K Sørensen og Jonna Risum: Villy K Sørensen og Jonna Risum modtog ikke
genvalg.
Nyvalgte blev: Heidi Høeg, Charlotte Magnussen og Laila Schack Andersen, således at rådet med de blivende
medlemmer, Heidi Therkelsen og Kristian Dueholm, består af 5 medlemmer. Suppleanter blev Jonna Risum
og Bjarne Andersen
7. Valg af revisor: Jens Erik Svane og Bent Johansen modtog genvalg.
8. Eventuelt: Videre diskussion om vindmøller ved Svindbækvej. Der blev orienteret grundigt om hvordan
proceduren er med opsøgende arbejde før udarbejdelse af videre forløb. Ligeledes blev der fra kommunens
side redegjort for den lange vej med høring på høring før der bliver taget stilling til om projektet skal
videreføres. Når der bliver indkaldt til høring, vil lokalrådet også blive orienteret og dermed også være til
stede. Der var forslag om at invitere politikere lokalrådets møderne.

Kl. 20,00 var der indlæg vedr. produktion, samt whiskysmagning v. Jens Erik Jørgensen fra FARY LOCHAN
Farre, en unik oplevelse både at høre om, hvordan Jens Erik Jørgensen er kommet dertil, hvor han er i dag
og for smagsløgene.

Ref. Jonna Risum

