
Mødet blev afholdt i Lindeballe forsamlingshus 

 

Til stede var Anni Assenbjerg, Peter Bruun, Alan Anow, jens Uth, Leif Søndergaard. Fraværende var 

Kurt Pedersen. Afbud fra Herluf 

 

1. Meddelser v. Formanden. Orientering om Åst borgerforening.  

Kurt Pedersen har meddelt at han stopper som medlem af lokalrådet.  

Ang. Møde i Gadbjerg: fælles møde for alle lokalråd. Leif deltager. 

V.k. Sender information om byfornyelses puljen m h b på nedrivning af saneringsmodne bygninger. Vi 

undersøger mulighed for Gødsbølvej no? Brandtomten i Uhe. Peter Bruun undersøger sagen.  

Vejle kommune afholder kursus om branding via Facebook d. 19 nov. Anni deltager.  

Vejle kommune har bevilget kr 12.390,- til grønne hold. 

Kommunen har givet årlig tilskud til lokalrådet kr. 5000,- 

Borgerforeningen anmodes om at fremsende faktura på leje af forsamlingshus, inden D15 nov. 

  

2. Konkurrrence: der er ikke blevet fulgt godt nok op på beslutningerne om annoncering af 

konkurrencen. 

Der er kommet en ansøgning: Susanne Stensgård har fremsendt ansøgning om musikinstrumenter til 

opsættelse i Det Grønne Område i Karlsskov. Ansøgningen er ikke lavet færdig. Anni sørger for, at den 

bliver færdig, og sendt til Vejle Kommune inden d. 30 okt då.  

Det blev besluttet, at konkurrencen skal fortsætte. 

 

3. Opfølgning på igangværende opgaver. : cykel sti Billundvej. Alan har talt med kommunen. Intet nyt. 

Erhvervsparken Karlsskov . Peter Bruun er i færd med at samle folk til at bakke op om projektet.  

 

4. Årsmøde: fastlagt til d 23 eller 30 nov. Kl 1930 

Anni undersøger om repræsentanter fra landdistrikt udvalget kan komme og tale om hvad kommunen 

vil med landsbyerne og landdistrikterne. Leif undersøger om Banedanmark vil komme og fortælle om 

jernbanen til Billund. 

Forplejning til årsmødet: ostebord med øl vin og kaffe  

Jens køber øl vin, kaffe ,mælk og sukker. 

Anni Køber brød smør og peber. 

Alan køber ost og servietter 

 

5. Næste møde: fastsættes efter årsmødet. 

  

6 evt. Intet 

 


