
Bestyrelsesmøde i lokalrådet d. 9 feb 2015 

Til stede Alan Anov, Anni Assenbjerg, Jens Uth, Kurt Jacobsen, Herluf Tang og Leif Søndergaard 

 

1. Meddelser: Jens Uth orienterer om Karlsskov Forsamlingshus.  Arbejdsgruppen har været til møde 

med kommunen.  Flemming Petersen orienterede om problemer ifm. Blyholdig maling i 

forsamlingshuset. Forvaltningen har beregnet at prisen for nedrivning vil blive kr. 890.000,-. Pga den 

høje pris vil det være nødvendigt at projektet kommer med til budget forhandlinger. Dette betyder, at 

projektet bliver trukket i langdrag. Af de 890.000,-kr, er de 200.000 beregnet til etablering af 

grusplads.  

 

2. Udtalelse vedr. Lindeballe Forsamlingshus. Lokalrådet er blevet bedt om at komme med en udtalelse 

til Vejle kommune om borgerforeningens ønske om at overtage køkkenet fra Karlsskov 

Forsamlingshus. 

Lokal Rådet udtaler: Lokal rådet finder forslaget fra Lindeballe bf om overtagelse af køkkenet fra 

Karlsskov Forsamlingshus, som et positivt tiltag. Køkkenet kan tilpasses forholdene i Lindeballe, så det 

bliver et effektivt, godkendt og brugervenligt køkken, der muliggør at der kan laves mad til 

forsamlingshusets gæster. Lokalrådet ser tiltaget som en billig og god løsning for Vejle Kommune for at 

få et velfungerende køkken i Lindeballe Forsamlingshus Lokalrådet giver hermed projektet sin fulde 

støtte. 

 

3. Strategi for Vejle Kommunes udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati, herunder 

tilskudsmuligheder.  

Kurt orienterede om at der er planer om en bålplads. I Åst  

Det blev besluttet at søge om medlemskab af skulpturby Give.  Vi udskriver en ide konkurrence om 

forskønnelse af lokalområdet.  Der kan evt. Søges tilskud til projektet. 

 

4: Videre med opgaverne fra sidste møde: Punktet udsættes til næste møde 

 

5: Årsrapport til Vejle kommune. Lokal rådet skal årlig udsende årsrapport til kommunen. Anni 

udarbejder forslag til rapporten, og rundsender den til medlemmerne for godkendelse. Deadline er 1 

marts. 

 

6 Næste møde: onsdag d. 11 marts kl 1930 i Lindeballe forsamlingshus. Kurt står for beværtning. 

 

7. Evt: intet  


