Lokalrådsmøde den 7. maj 2018 kl. 19.00 hos Laila
Til stede var: Laila, Jean, Thomas, Jakob, Lillian, Christian og Mona.
Inviteret var Charlotte på foranledning af Jakob, for dels at fortælle
om en teaterforening, som hun havde startet op, Vesterlund/Give
teaterforening, og om vi kunne støtte op om den, evt. med
underskrifter til kommunen om ansøgninger osv. Dog er seneste
ansøgningsfrist den 1. juni, hvilket ikke kunne nås, men der blev talt
om en enkelt forestilling med kun 2 personer, som ville koste 12.000
kr. og sikkert plus diverse omkostninger som leje af lys, lyd osv. Der
kan spilles evt. fra Huset i Give, Vesterlund Ungdomsskole eller
Thyregod skole som muligheder. Og selvfølgelig vil vi i lokalrådet
hjælpe med ansøgninger og underskrifter, hvis det er nødvendigt, og
Charlotte blev rådet til at søge støtte til projektet i bl.a. Jelling
Sparekasse Fond.
Herefter startede selve mødet med følgende dagsorden:
1. Referat af den 05. marts møde med Vejle Kommune.
2. Referat af møde med Thyregod Borgerforening, Jens Erik Svane.
3. Nye ideer, indkommende.
4. Møde med Svend Nielsen afholdes i Thyregod den 06. juni 19.00, Vejle
Kommune vedr. 1,5 milliarder der er afsat til renovering af vejene i Vejle
Kommune.
5. Opfølgning på igangværende projekter i vores by.
6. Facebook / LinkedIn, præsentation V/ Jean af udarbejdet facebook side.
7. Evt

Mona har videresendt Naturens Dag fra Vejle Kommune til
formanden. Og formanden har sendt mail angående samlet
lokalrådsmøde i:
Vingsted Centret, den 31. maj fra kl. 18.00-21.15.
Hvem vil gerne møde op til mødet?? Skriv lige til formanden, og hvad
har vi at komme med til mødet, der efterlyses 3 ting, som vi evt. skal
vise/fremlægge, hvad med landsbyapp som forslag og facebookhjemmesiden + skilte ved indgangene til både Thyregod og
Vesterlund, det kommer senere i referatet.
1. Thomas fortalte om mødet med Vejle Kommune, som
forventer, at vi kommer med indspark og søger om penge til
projekter, som vi har ide om eller får ide til. Så lokalrådet skal
sætte i gang og søge penge hjem til diverse tiltag. Lars Kastberg
er manden, som er der til at hjælpe os og der er bevilget penge

til motions redskaber og shelter, ved skovlegepladsen, o løbs
bane i Hastrup skov, stier under bane så man kan komme fra
brande vej til Hastrup skov af de gamle stier så det bliver en
historisk gå tur, plus der er nogle penge til vesterlund fra Grøn
Pulje.
2. Møde med formand for Borgerforeningen Jens Erik Svane var
positivt og rigtig godt. Der blev talt om landsbyapp, men der
blev pointeret, at vi skal lave arbejdet og samarbejde + give
videre til Borgerforeningen, når projektet var parat til det.
3. Af nye ideer og indkomne forslag var: Velkomstskilte til
Thyregod og Vesterlund, samt forslag om Bænkenes By. Det var
ideer fra Kim Johansen, og især det med skiltene var lokalrådet
meget positive overfor, så det går vi videre med, medens vi
henlægger forslaget om Bænkenes by, da vi godt kunne
forestille os noget helt andet end lige bænke, men det vil vi
komme tilbage til, måske til næste møde.
Men med hensyn til skiltene skal de være ens og kunne
udskiftes, efterhånden som der sker nye ting i byerne, og
bestemte skal have ansvar for, at der udskiftes og tages ned og
vi kan evt. søge strakspuljen til projektet. Og de 3 herrer, Jakob,
Thomas og Jean var alle klar til at tage fat om skiltene.
4. Møde med Svend Nielsen den 6. juni, foranlediget af Peter
Høgh, som havde været til et møde, hvor han følte, det kun
drejede sig om veje i Vejle. Og vi vil meget gerne tale med ham
om vejene i både Thyregod og Vesterlund, og evt. trække
Give/Vonge med også, da der er afsat ca. 1,5 milliarder kroner
til renovering af vejene i Vejle Kommune, og det vil vi jo også
gerne være en del af.
5. I samme forbindelse skal vi have vores årlige gåtur med Vejle
Kommune, om hvad der skal ske i vores byer, bl.a. kommer vi
igen med søen ved stien ved Skovlunden - bliver den til noget,
det skal være et eftermiddagsmøde, hvor vi også tager
lysmaster på Thyregodvej op omkring flygtningecentret og den
vej ud, som stadigvæk er et område indenfor bygrænsen og
derfor bør have lys, her er også skolebørn om vinteren, så
vigtigt. Så var lidt tale om naturgrund i yderkanten af
Skovlunden, så der ikke skulle slås græs, for at bevare planter
der på grund af de senere års slåning forsvinder. Borgergades
belægning og parkeringsmuligheder er stadig et stort problem.
Og i Vesterlund er der fortov, som ikke er lagt godt nok, og
deres entreprenør, hvad laver han, dette er givet videre til

Jakob, som også påpegede parkeringsforhold omkring krydset i
Vesterlund, hvor der intet udsyn var, og fortovsfliser samme
sted??? Og i Thyregod er der stadig krydset ved bageren og
krydset ved svømmehallen, som burde tages op, hvis man har
ideer om, hvordan det evt. kunne løses.
6. En facebook side er lavet af Jean, som er nem at bruge, og som
vi absolut skal gå videre med, så vi kan lægge vores ting op der
og på denne måde være mere synlige, som jo har været
efterlyst af Borgerforeningen, så den facebook side går vi i
luften med, og alle var enige om, at det var en rigtig god ide.
7. Eventuelt! Her talte vi om den kommende togbane til Billund,
som bl.a. ville betyde færre tog til og fra Thyregod, og samtidig
en forringelse af togdriften for Thyregod-beboerne, som også
hvis de f. eks. skal til København, så fremover skal skifte i
Fredericia, så ingen direkte tog mere. Vi kan protestere over
det, men nok ikke gøre så meget ved det, og vi skal vel være
glade for vores timedrift, som trods alt giver rimelige
togafgange, både mod nord og syd.
Næste møde bliver aftalt af formanden, efter at kommunen har
været på besøg.
Mødet sluttede og formanden takkede for god ro og orden.

