Lokalrådet for Thyregod-Vesters årsmøde,
den 6. marts 2019 kl. 18.30.
Formanden, Thomas Reffstrup, bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Anders Børresen blev valgt som dirigent.
Referent: Lillian Christoffersen.
Anders konstaterede, at mødet var indkaldt med lovlig varsel.
2. Valg af to stemmetællere:
Anders udpegede med accept fra årsmødets fremmødte to stemmetællere.
3. Lokalrådets beretning:
Thomas Reffstrup fremlagde beretningen. Beretningen affødte kort debatter om cykelsti
mellem Thyregod og Vesterlund og om chikanerne i Søndergade, og om infoskilte.
4. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag. Under dette punkt orienterede byrådsmedlem Niels
Clemmensen om baggrunden for at opsætte chikanerne i Søndergade og om mulighederne
for at få den længe ønskede cykelsti. Stien kunne laves med en cykelstribe, som er billigere
end en sti adskilt fra kørebanen. Sikkerhedsmæssigt er der ingen forskel, følelsen af tryghed
er større ved en sti adskilt fra kørebanen. Stien kunne laves i etaper. Der vil blive fældet
træer på strækningen dér, hvor der af sikkerhedsmæssige og oversigtsmæssige grunde er
behov.
Der opstod en længere debat om fordele og ulemper ved de to stiløsninger.
5. Forelæggelse af regnskab:
Christian Dueholm fremlagde regnskabet. Der kom forslag om at sænke kassebeholdningen.
6. Valg til Lokalrådet:
Mona Schultz og Jacob Thisgaard ønskede ikke genvalg
Laila Schack Andersen modtog gerne genvalg for ét år.
Christian Fridmann stillede op som kandidat. Da bestyrelsen herefter opfyldte kravet om
minimum fem medlemmer ved Lailas accept af genvalg, blev valget af Christian og Laila
med årsmødets deltageres accept afholdt uden afstemning.

7. Valg af to suppleanter for ét år ad gangen:
Jonna Risum stillede op og blev valgt. Efter afslutningen af årsmødet meldte Bent
Mortensen sig som interesseret som suppleant, hvilket bestyrelsen godkendte.
8. Valg af to revisorer for ét år ad gangen:
Jens Erik Svane og Bent Johansen modtog genvalg.
9. Evt:
Under dette punkt blev projekt ”landsbyapp” fra sidste årsmøde genoptaget og afstedkom en
kort meningsudveksling mellem Lokalrådet og Borgerforeningen om ansvaret for
videreudførelse af projektet. Herefter en debat, om behovet for en sådan app er til stede,
hvilket førte til yderligere debat og idéer til, hvordan det er muligt, ud over Thyregod-Vester
portalen, at synliggøre mulighederne for info om Thyregod-Vester.
-------Efter årsmødet kom Jelling Bryghus. Man fik fortællingen om bryghuset, informationer om
produkterne, små anekdoter, og smagsprøver. Interessen for bryghusets produkter virkede
ret stort, da det efterfølgende var muligt at købe deres øl.
-------Bestyrelsen konstituerede sig efter årsmødets afslutning således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem
Menigt medlem

Thomas Reffstrup
Jean Darly
Laila Schack Andersen
Lillian Christoffersen
Christian Dueholm
Christian Fridmann

Suppleant
Suppleant

Jonna Risum
Bent Mortensen.

Referent: Lillian Christoffersen

