Lokalrådsmøde13.03.17
Konstituering:
Formand: Charlotte Magnussen
Kasser: Laila S. Andersen
Sekretær: Tina Sørensen
Menig medlem: Christian Dueholm
Suppleanter: Mona Schultz og Heidi Hoeg
Formand orientering til kommune - Heidi har gjort det til Hanne Steen Andersen
Kasser - besked til banken ok.
Tina - retter navne på portalen
Årsberetning sendes inden 01.03. hvert år til kommunen - Hanne Steen Andersen
Puljer:
Strakspulje (Hanne og Lars) - søges til aktiviteter og ting, men ikke årsmøde
Natur og stipuler primo april 2017
Vej og park puljen - Bo Levesen
Formands navn som ansøger til puljer
Laila står for puljer
Charlotte og Christian står for kontakt til teknisk forvaltning og byrum
Skovlegeplads:
Borgerforening har fået de sidste penge fra lokalrådet.
Der er behov for ansøgning om flere midler til nye projekter - henvendelse til Laila
Tilmelding lokalrådene fælles årsmøde 30/3-17:
Charlotte, Mona og evt. Christian
Søprojekt:
Jens Erik Svane - Lars Kastberg/Bo Levesen
Ny mand til at stå for projektet...?
Midler til ansøgning ved kommunen, hvis vindmølleprojekt ved Midtjyske motorvej,
Svindbæk:
Alle overvejer hvilke projekter, der kunne søges om. Forslag lægges op på fx FB

Kommunerundtur med teknisk afdeling i Thyregod:
Husk legeplads bag hallen!
Inviterer Bo Levesen ifht. Søprojekt - også Bo Rasmussen
Invitere Anni EK - repræsentere Vesterlund?
Løsninger og forslag formidles til lokalråd
Chikaner til Brandevej
Sving ved Brandevej/Borgergade
Grunde i Skovlunden
Forslag fra borgere i området Thyregod og Vester er velkomne
Liv i landsbyen:
Christian deltager, hvis muligt.
Højskoleophold om bæredygtighed og omstilling.
Ingen deltager på nuværende tidspunkt, men videresendes til borgerforeningen og andre
interesserede.
Kursus med Jeanette Lund:
Charlotte tilmelder, når der er svar fra de indbudte (borgerforening mv)

Cykelsti:
En gruppe planlægger cykeltur, hvor man kan se Vesterlundruten.
Ansøgninger laves af lokale grupper, men støttes af lokalrådet i det omfang vi mener at der er
berettigelse.
Byrådsmøde -vi vil gerne deltage
Bredbåndspuljen:
Der er mulighed for at søge Bredbåndspuljen, som gruppe.
Laila sørger for at lægge det på Thyregod og omegns FB-side.

Nye datoer for deltagelse i møder:
Teknisk afdeling, afventer svar-Charlotte, Christian og borgerforening
Årsmøde 30/3 -Mona, Christian og Charlotte
Liv i landsbyen 19/4-17: Christian

Mødedatoer for Thyregod Vester lokalråd 2017:
Alle dage kl. 19 i Glasburet/Blåt rum ved hallens cafeteria, med mindre andet er påskrevet i
kalenderen på Thyregod Vester portalen. Alle borgere er velkomne til at deltage i møderne.
08.05.17
19.06.17
29.08.17
23.10.17
Evt.
Grunde i Skovlunden
Nye ældreboliger/boliger til unge, som par...
Boliger bliver lejeboliger, kan vi ændre på dette - evt gratis at få link på portalen?
Kontakt til kommunen vedr. ændringer på hjemmeside omkring

