
Bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 18. maj 2017 i Foreningshuset 

 

Fraværende Allan og Anni 

 

Jens har fået svar på vores henvendelse fra Vejle Kommune, omkring Karlskov Forsamlingshus. Der er ikke 

noget nyt, så Jens henvender sig igen om ca. 1-1½ måned. Vi håber det kommer på budget forhandling i 

efteråret. 

Invitation til jubilæum i Lindeballe, Jens og Helle deltager. Jens sørger for gave. 

Affalds indsamling i Karlskov var en succes – 25 deltog. Det gentages næste år. Der er stort behov og der 

blev samlet rigtig meget på Billundvej. 

Spørgeskema ved Vejle Kommune, lokal netværk, det kan besvares endnu. Vi forsøger at få flere til at 

deltage. 

Invitation til Vejle kommunes borgermøder: 

30/5, der er ingen der deltager 

31/5, Forskyndelse af området i Vinding. Ingen deltaer 

Årsmødet i Vingsted, var et godt møde. Der var præsentation af udvikling af kommunen. Åben land vokser, 

Landsbyer vokser. Børkop og omegn vokser. 

Der er et ønske om flere stier i Åst og Lindeballe. Der kan søges midler i Stipuljen og i Spor/Landskab.  

 

Lindeballe.dk. 

Vi betaler kr. 1.600 + moms om året og får op til 20 sider på hjemmesiden. Det kan opsiges med 1 måneds 

varsel pr. 30. nov. Vi skal have mere fokus på vores sider.  

Der skal sendes referat til Freddy. Desuden skal han lige kigge på vores sider, da der er noget der er 

forældet.  

Kommunalplan: 

Lokalrådet vil give følgende råd til kommuneplanen. Vi er interesseret i byudvikling og nybyggeri i området. 

Det kan være ved private udstykninger. Desuden skal der være fokus på mere erhvervsudvikling. Det kan 

være indkøb m.m. i området ved rundkørslen ved Karlskov Friskole.  

 

Skal vi samarbejde med de andre lokalråd. 

Ja det skal vi og der er på nuværende tidspunkt kontakt til Gadbjerg-Vandel og Evt. Randbøldal. Det vil være 

godt at samarbejde omkring motorvej og jernbane. Inger arbejder videre med det og komme med forslag til 

hvordan det kan gøres.  

 



By forskønnelse: 

Jens tager kontakt til Vejle Kommune og forsøger at få lavet en aftale med Grønt Forum, så der evt. kan 

laves et besøg og komme med gode ideer.  

 

Punker der kan tages med når vi har møde med foreningerne: 

Lindeballe.dk, fælles markedsføring af området, Bed and Breakfast.  

Inden møde med andre foreninger, skal vi holde lokalt møde og blive enige om dagsorden. 

 

Næste møde er 21. august kl. 19.30 i Lindeballe forsamlingshus 

Peter tager kaffe med. 

 

 

 

Referat skrevet af Helle Borup  


