
Årsmøde 2017
Mandag den 27. november 2017 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent. 
b. Valg af referent og stemmetællere. 
c. Formandens beretning om Lokalrådets
virksomhed.
d. Fremlæggelse og godkendelse af det
reviderede regnskab for det seneste
regnskabsår.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg til Lokalråd 
g. Valg af revisor. 
h. Eventuelt. 

REFERAT

a. Valg af dirigent. 
Formanden, Jens Uth bød velkommen og foreslog Karl Skovgaard som aftenens ordstyrer. Karl blev valgt 
med applaus.

b. Valg af referent og stemmetællere. 
Karl startede med at konstatere at årsmødet var rettidigt varslet ved opslag på www.lindeballe.dk og 
annonce i ugeavisen.
Herefter valgtes Alan Anov som referent, Jørgen Møller Madsen og Jørgen Peter Lund som stemmetællere. 

c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.

Lokalrådet beretning 2017.

Jeg vi starte med en kort gennemgang af de ting vi har arbejdet med det forgangne år.
Ved sidste årsmøde havde vi et indlæg vedr. den nye Hærvejsmotorvej. Der var en livlig debat som vi 
efterfølgende har samlet i et høringssvar. Vi anbefalede en linjeføring vest om Billund, ikke mindst på grund 
af at en linjeføring  øst om Billund vil medføre stor skade på områdets sårbare natur.  Høringssvaret kan 
læses på Lindeballe.dk.

Ligeledes var der sidste år ros til Vejle Kommune for at de er blevet bedre til at vedligeholde vores grusveje. 
Den ros har vi givet videre til Teknisk Udvalg lige som vi også har rost deres udvidelse af Nørupvej. I samme 
forbindelse har vi opfordret Kommunen til at lave en udvidelse af yderlige 4 veje, nemlig Åstvej, Firhøjevej, 
Førstballevej og Sillesthovedvej. Jeg ved kommunen har planer for udvidelse af Firhøjevej, ikke mindst fordi 
der er meget trafik om sommeren til Legoland. De andre veje har de lovet at have fokus på rabatterne.
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Vi blev først på året anbefalet fra Vejle Kommune at abonnerer på en ny elektronisk platform for kommunens
lokalråd. Da vi jo i forvejen har Lindeballe.dk ( Ldb.Dk)  fravalgte vi tilbuddet. Vi har i stedet for lavet en aftale
med Ldb.Dk om mere spalteplads, og bruge pengene der i stedet for. Vi har senere en kort præsentation af 
Ldb.Dk . 

Lokalrådet har igennem hele året haft dialog med kommunen for at få klarhed over hvornår Karlskov 
Forsamlingshus ville blive revet ned. Det blev jo allerede  i Februar 2015 besluttet at Forsamlingshuset skulle
rives ned , men der var hverken i Kultur og Fritid, hvor forsamlingshuset hører under, eller i Teknisk Udvalg 
sat penge af til nedrivningen. Efter lidt avis skriverri og en dialog med politikkerne, har Borgmesteren 
imidlertid lovet at pengene vil blive bevilliget ved næste Økonomiudvalgsmøde.

Der har været en nedrivningspulje, som desværre ophørte 1.-7., hvor man kunne søge penge til nedrivning 
af huse der ikke blev beboet og som skæmmer  området. Vi har haft øje på 2 huse i Uhe. Det ene, som 
ligger lige ved siden af tankstationen , ønsker ejeren ikke at afhænde da han har planer om at ville have det 
sat i stand. Det andet er en brandtomt ved Gødsbølvej, her har ejeren selv en dialog med kommunen. 

I lighed med her i Lindeballe, har vi været behjælpelig med at starte en affalds indsamling  i 
Karlskovområdet. Indsamlingen ligger under Foreningshuset og var en succes. Det vil blive gentaget næste 
år.

Vejle Kommune har haft en ny kommuneplan for 2017 til 2019 i høring. Vi har indgivet et høringssvar, hvor vi
ønsker at området skal udvikles , ikke afvikles. Vi ønsker udstykning af nye byggegrunde. VI FREMHÆVER i
den forbindelse OMRÅDETS SMUKKE NATUR  og påpeger igen den uheldige påvirkning af området som en
ny jernbane vil have.

Der er stor velvillighed fra Kommunen til at støtte projekter . Der findes forskellige puljer som man kan søge, 
og dem som var til vælgermøde her i  Lindeballe for nyligt, kunne høre politikerne fremhæve Lokalrådene 
mange gange. For at få del i puljerne skal man normalt selv finansierer en del af projektet. Det kan ofte være
i form af eget arbejde. Man har allerede ønsket at få ideer for 2018 her i Januar måned . Det er bl.a. derfor vi
har inviteret alle områdets foreninger til Årsmødet. Har man ønsker eller ideer må man meget gerne komme 
med dem her i aften. Indlægget senere i aften håber jeg ligeledes kan være en inspirationskilde til ideer.

Helt konkret har vi en ide om at det kunne være flot med en Linde allé her i Lindeballe. Det er jo oplagt : 
Lindetræer i Lindeballe. Det kunne være træer på begge sider af Bredsten Ldv.  og måske også nogle 
stykker  langs med Åstvej. Det er selvfølgelig en betingelse at man kan få lov til det af vejmyndighederne, og 
at beboerne her i Lindeballe synes det er en gods ide. Vi vil arbejde videre med ideen sammen med 
borgerforeningen.
Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen.

Spørgsmål eller kommentarer til Formandens Beretning?
1. Karina, Skoleleder på Friskolen oplyste at de havde været kontaktet af en kommunal medarbejder, vedr. 
en nøgle til forsamlingshuset, Skolen har ingen nøgle!
2. På et spørgsmål om byggegrunde i område oplyste formanden at Lokalrådet har sendt er brev med en 
forespørgsel til kommunen, men endnu ikke modtaget et svar.

Herefter blev beretningen erklæret for fyldestgørende og godkendt.

d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste 
regnskabsår.
Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Jens Uth på vegne af kassereren Herluf Tang der havde forfald. 
Det var prisværdigt kort. Og slutter med en beholdning på DKK. 39.275,80
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet hvorefter regnskabet blev godkendt .
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e. Behandling af indkomne forslag.
Formanden oplyste at der ikke var modtage nogen forslag, hverken før eller efter fristens udløb.

Herefter overgik vi til valg til lokalrådet hvor ordstyreren pointerede, at ifølge vedtægterne skal der ved 
personspørgsmål anvendes skriftlig afstemning.

f. Valg til Lokalråd 
På valg var Anni Assenbjerg andre forslag modtages meget gerne.
Der blev uddelt stemmesedler.
Efter indsamling konstateredes var 6 personer i forslag.
Efter forespørgsel af den enkelte stod Anni ene tilbage.
Herefter blev Anni valgt med en klapsalve.

g. Valg af revisor. 
Der blev foreslået genvalg af Karl Plougstrup.
Dette sket også med en klapsalve.

h. Eventuelt. 
Under eventuelt var der snak om udvikling i lokalområdet, hvor skal bosætningen være i forhold til 
eksisterende bebyggelse og natur. 
Udvikling af cykelstier, natur-lejerpladser og shelters m.v. med henblik på sammenhæng. 
Videreudvikling af ”Det Grønne Område” evt. med klatrevæg og renovering af bålhytte samt opsætning af 
shelters. 
Etablering af sammenhæng i området når nu forsamlingshuset nedrives. Jørgen Peter vil gerne være med i 
planer for udviklingen efter forsamlingshuset. Der kan søges om hjælp fra Kommunens Vestcenter i Give.

Cykelsti langs Billundvej, videre fra Høgelund til Billund.

Fortællinger om naturture i området til gavn både for beboere og turister.

I øjeblikket hænger meget sammen med linjeføringer af Jernbane og Motorvej. Vi håber på snarlig afklaring. 
Hele udviklingen af området omkring rundkørslen i Karlskov afhænger heraf.

Et emne der gav anledning til nogen snak var ”røde lygter” i lokalområdet. Kan vi som borgere i lokalområdet
på nogen måde hjælpe med en integration? Vil det hjælpe at forsøge med personlig kontakt og forslag til 
deltagelse i det lokale foreningsliv m.v.? Kommunen ser positivt på aktiviteter i retning af øget fællesskab i 
lokalområderne.

Kommunens puljer til ”Forskønnelse af landsbyerne” blev nævnt.
Emnet var et af hovedtemaerne i aftenens indlæg ved Stadsarkitekten.

Efter denne gode debat sagde ordstyreren tak for god ro og orden og overlod ordet til formanden der 
takkede for fremragende ledelse af årsmødet.

Så erklærede formanden, at det var tid til kaffe og lagkage. Dette blev bragt ind og nydt mens aftenens 
foredragsholder gjorde klar.

Efter mødet aftaltes det at bestyrelsen holder konstituerende møde onsdag den 13. december 2017, kl19:30 
i Lindeballe Forsamlingshus.
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Aftenens Indlæg

Lisbeth Wolters Stadsarkitekt ved Vejle Kommune
Forskønnelse, bevarelse og udvikling af vore Landsbyer.

Med udgangspunkt i slidesserien ”17.11.27VejleVesteregn oplæg” talte Lisbeth Wolters meget inspirerende 
og indlevet om betydningen af vore landsbyer og livet omkring dem. Lisbet gav klart udtryk for, at både hun 
og vejle kommune (det gamle byråd) vil os og ser betydningen af, at det er attraktivt at bo og leve udenfor de
store byer. Indlægget gav undervejs anledning til megen dialog. Et af de emner, der var megen interesse om,
var hvordan får vi vore landsbyer til at fremtræde ”skønne” når der indimellem ligger meget forfaldne og 
uordentlige huse og spolerer helheden.

Lisbeth talte om kommunens velvilje og puljer, men også at det juridiske omkring ejerens interesse der kan 
spænde ben for gode løsninger. Vil ejeren ikke være med så kan kommunen intet gøre!
Her blev opfordringen så, om naboerne kan være med, hjælpe til måske ud fra idéen om ”at kan vi ikke rive 
ned, så kan vi måske pynte op!” lidt maling og orden kan gøre underværker.

Der var rigtig mange andre interessante emner på banen og hovedindtrykket var, at Lisbeth har stor 
forståelse for problematikkerne ved at leve i Vejle Vesteregn og vil gøre rigtig meget for at hjælpe os.

Tak for er rigtig godt indlæg sagde Jens og overrakte en flaske vin der forhåbentlig vil blive nydt i en rolig 
stund i en travl hverdag.

Præsentation af lindeballe.dk 
ved Alan Anov

Sidste indlæg var en kort gennemgang af lokalområdets hjemmeside ”lindeballe.dk” og dens muligheder ved 
Alan Anov.
Indlægget baserede sig på slidesserien ”Slides-lindeballe-dk” samt en kort gennemgang af selve 
hjemmesiden.
Blandt de efterfølgende spørgsmål var kommentarer til hjemmesidens udseende, aktualitet og kendskabet til 
(brugen af) f.eks. kalenderfunktionen. Disse kommentarer tages med til næste møde i styregruppen.

Aftenen sluttede med et stort
TAK FOR I AFTEN fra jens Uth. 
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