
Referat: 
Møde i lokalråd d 26-05 -14 
 
Tilstede : Anni Assenbjerg, Susanne Fritzen, Jens Uth, Allan Anow, Leif 
Søndergaard 
Fraværende repræsentant fra Åst borgerforeningen. 
Anni kontakter Åst bf ang medlem til lokal rådet. 
 
1. Meddelelser v. Formand og kasserer. Jens Uth har ikke fået overdraget 
regnskab fra Karl Plougstrup. Jens rykker Karl for regnskab. 
 
2. Karlskov Forsamlingshus: Arbejdsgruppen har holdt møde om hvad 
forsamlingshuset kan bruges til. Der er udarbejdet et forslag, som er sendt til 
kommunen. Konklusionen i rapporten er, at huset bør nedrives.  Sagen ligger 
hos kommunen. Kommunen kontakter lokalrådet når den er klar med en plan.  
 Det blev besluttet, at invitere Karl Skovgård til næste møde, idet han 
repræsenterer Uhe områdets interesser.  
 
3. Lindeballe forsamlingshus : 
 Bborgerforeningen afventer stadig tilbagemelding fra kommunen med hensyn 
til det videre samarbejde omkring forsamlingshuset. 
Susanne har været til møde i Vejle Kommune, årsmøde i udvalget for 
nærdemokrati Enkelte politikere gav udtryk for, at den vestlige del af 
kommunen har andre behov end den østlige del Forskelsbehandling kan derfor 
komme på tale 
 
5. Årsmøde : Susanne refererer . Der var mange deltagere. Der blev udvekslet 
arbejds indsatser  
    Chanette Lund fra landsbuy piloter gav et inspirerede indlæg om hvad der 
kan gøres,. iI landsby samfundene.  
Henrik stjernholm stadsarkitekten Vejle kommune orienterede om nedrivning 
af ældre huse.  
Egtved orienterede om deres bylaug 
Give fortalte om deres gadebande. 
Ny nørupNørup har oprettet en byinvestby Invest forening. 
Kollemorten arbejder med branding af området. 
Bredsten har elektronisk Info tavle hængende flere steder i byen. 
Grønbjerg arbejder med bl.a. Fælles varme forsyning gennem 
jordvamejordvarme 
 Madværket præsenterede deres produkter , og bespiste forsamlingen 
Politikerne ønsker at besøge lokalområdenelokalområderne i valg perioden. De 
modtager gerne invitation 
 
4. Trafiksikkerhedsplan : Anni orienterede om den nye trafiksikkerhedsplan.  
   Alan fremsatte ønske om at trafikforholdene på Billundvej og Åstvej bliver 
forbedret.  



På Billundvej drejer det sig om trafiksikkerhed for cyklister På Åstvej fra 
firehøjevej til Vandel er vejen for smal i f.b. m. Omledning om ledning  af trafik 
til Legoland.  
Firehøjevej er også for smal. 
Alan formulerer et høringssvar til kommunen ang. Trafiksikkerhed. På omtalte 
veje.  
 
6 Næste møde : 27-08 kl 1930 i Lindeballe forsamlingshus. Susanne laver 
kaffe. 
 
7. Evt 
bBestyrelsen enedes om, at tilføje Lindeballe , Uhe , Åst til navnet Lokal Rådet 
Vejle vesteregnVesteregn. Dette tilføjes på logoet 
      Anni efterlyser varsling af    Lindeballeaf Lindeballe dk's nyhedsbrev  
førnyhedsbrev før udgivelse. 
 Borgerforeningen spørger om lokal rådets referat kan sendes til 
borgerforeningen til Info. 
Det er der tilslutning til. Det blev vedtaget at referatet lægges på hjemmesiden 
Lindeballe D K og at Kalenderen på Lindeballe dk tilføjes frist for evt. Forslag til 
behandling. 
 
Referant Leif Søndergård  
 
 


