Referat fra Lokalråds møde d. 25.08.2020
Deltager: Thomas Reffstrup, Jean Darly, Maria Dueholm, Christian Fridmann, Ove Kristensen, Mona Schultz,

Mødet startede med at vi havde inviteret borger i Thyregod/Vester til at deltage i mødet med Lokalrådet,
de kunne så få en snak eller få drøftet sager med rådet.
8 borger havde valgt at benytte sig af det mellem 18.30 og 19.00
Det blev til flere punkter til vores “by tur” med kommunen, Lokalrådet vil fremadrettet invitere borger til
“mød dit Lokalråd” flere gange om året.
1. Konstituering af lokalrådet
Vi har fået Ove Kristensen ind i bestyrelsen som menig medlem.
Formand: Thomas Reffstrup - Næstformand: Jean Darly– Kasser: laila Schack Andersen (uden mødepligt) –
Medlem : Christian Fridmann, Ove Kristensen, Jørn Hein, Suppleanter: Mona Schultz og Maria Dueholm
2. ULN møde Update
Thomas og Jean fortæller om mødet i Givskud, hvad laver de andre lokalråd, hvad kan vi søge ULN midler
til. (Der er et referat på FB og Lokalrådets hjemmeside)
https://www.tvlokalraad.dk/resources/2020/Referat-faellesmode-Givskud-Thyregod--vonge.pdf
3. Sidste nyt fra Vejle Kommune
Der er kommet en invitation til fællesskabsstafetten som vi deltager i, invitationen er delt med
borgerforeningerne i Vesterlund og Thyregod.
4. Penge søgt fra udviklingspulje
Vi har søgt penge til 7 projekter, der kommer en nærmere beskrivelse af projekterne når vi for svar på
ansøgninger fra Vejle kommune, forventet svar uge 37.
5. Donation til Vesterlund
Lokalrådet har i sommeren foræret en ny grill til Vesterlund borgerne og deres nye multihus, Vesterlund
beboerforening har købt denne og vi har overført pengene til Vesterlund Beboerforening.
6. Mobilantenne i Vesterlund
Der er sket noget, vi fik styr på adresser i bla. Vesterlund og omegn hvor der ingen mobildækning er.
Lokalrådet har sendt en mail til Thyge fra kommunen som ville hjælpe med at presse på, Vesterlund
Beboerforening har arbejdet hårdt sammen med lokale kræfter, så det ser nu ud til at der kommer en ny
mast i Vesterlund inden for kort tid.
7. Tilbud om video om Thyregod/Vester
Vi har haft en henvendelse fra et firma som vil lave en video “gratis” men intet er gratis de vil se om lokale
virksomheder vil betale for den. Vi kan godt selv få lavet noget pro. Video af vores område, vi ønsker ikke at
virksomhederne i Thyregod skal betale for en video af området.
8. Planlægning af byrundtur med Vejle Kommune
Vi har fået punkterne på plads til rundturen med kommunen, de er nu sendt til borgerforeningen og
kommunen.

9. Update om mobilitets projekt med Vejle kommune
Projektet er sat på “stand-by” fra kommunens side.

10. Update på byudvikling i Thyregod/Vester
Der blev drøftet en del, nogle af punkterne er med på by-turen, og der skal søges ULN midler til arkitekter
osv.

11. Evt.
Der var intet at drøfte under evt.

