Lokalrådsmøde den 13. december 2017
Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden.
2. Konstituering. Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
3. Evaluering af årsmødet
4.Igangværende sager.
5. Eventuelt og næste møde
Jens har kaffe med
Inger er fraværende

REFERAT
1. Meddelelser ved formanden.
a.) Høringssvar på ”Politisk udvikling af lokalområder og landdistrikter”
Jens sætter en skrivelse sammen, som sendes inden fristen udløber 19. januar 2018
b.) Invitation til nytårskur 4. januar 2018. Ingen deltagere
2. Konstituering. Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formand:
Jens Uth
Næstformand:
Peter Bruhn
Sekretær:
Helle Borup
Kasserer:
Herluf Tang

side 1 af 2

Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale
interesser I Uhe, Lindeballe og Åst skal varetages.

3. Evaluering af årsmødet
God tilslutning, ca. 30-35 fremmødte. Godt indlæg af Lisbeth Wolters, det fornemmes at
hun er ”alle borgers arkitekt” Hun satte gang i en proces om at lokalrådet skal tage stilling
til, hvad der ønskes af borgerne i området og hvilken retning arbejdet skal gå.
Mange gode forslag til områdets forskønnelse, der arbejdes videre med flere af dem.
Bla. Cykelsti og ”de røde lygter”
4. Igangværende sager
a.) Lindetræer i Lindeballe
Der har været møde i udvalg, der arbejdes videre. Lodsejere skal spørges først. Herefter
udarbejdes en ansøgning til kommunen inden den 10. januar 2018.
b.) Lyd og Lys til Foreningshuset.
Der er fremsat ønske om at indkøb et mobilt teater anlæg, som kan bruges af 16 personer.
Pris ca. kr. 100.000. Lokalråd og Foreningshuset laver ansøgning om tilskud hos Vejle
Kommune, samt øvrige fonde.
c.) Nedrivning af Karlskov Forsamlingshus
Der har været besigtigelse af området i forbindelse med nedrivningsarbejdet. Lokalråd
afventer nedrivning.
Peter samler et udvalg, som kan komme med forslag til, hvorledes grunden kan anvendes
efter endt nedrivning.
5. Eventuelt
Lokalrådet opfordre borgene i Åst til at fremsætte ønsker for tiltag i deres nærområde.
Næste møde fastlægges til onsdag den 7. februar 2018 kl. 19:30 I Lindeballe
Forsamlingshus.
Dagsorden følger.
Referent: Helle Borup
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