
Årsmøde 2018
Mandag den 03. december 2018 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. 

Formanden Jens Uth bød de 29 fremmødte velkommen og foreslog Karl Skovgaard som ordstyrer.
Forsamlingen vedtog med applaus.
Karl skovgaard takkede for valget og indledte med at konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt og overgik 
herefter til dagsordenen:
b. Valg af referent og stemmetællere. 
Referent: Alan og Stemmetællere: Holger, Jytte og Susanne, alle valgt med applaus.
c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
                                     Beretning 2018.
Den nye jernbane til Billund og den nye Midtjyske motorvej er noget der har fyldt meget i Lokalrådets arbejde
i det forgangne år.
I forbindelsen med VVM redegørelsen sendte vi i foråret et høringssvar til Bane Danmark. Vi påpegede de 
mange gener en ny bane vil medfører for områdets landskab og beboere, uanset om man vælger den ene 
eller den anden linjeføring . De mange vejlukninger som medfører store omkørsler for mange, er helt 
uacceptable. Vi har ikke blandet os i hvilken af de 3 linjeføringer der er bedst, men blot påpeget at en evt. 
gevinst ved en sådan bane slet ikke står mål med de gener og omkostninger, den vil medfører for vort 
område. Økonomien ved en sådan bane er også efter alle beregninger hel håbløs. Vi kan konstaterer at der 
ved den nyeste VVM høring er fjernet en del af vejlukningerne på Bavnevej og Gødsbølskovvej.
Vedr. den nye Midtjyske motorvej afventer vi at en VVM redegørelse vil komme i høring. Jeg kan dog nu 
konstaterer at alle de 3 foreslåede linjeføringer vil krydse Bredsten Ldv. mellem Uhe by og Gødsbølskovvej.  
Den tidligere linjeføring vest om Karlskov er taget af bordet. Der er brug for en udbygning af vejnettet mellem
Karlskov og Billund, men en motorvej er en kæmpe belastning for området , selvfølgelig værst for dem som 
kommer til at bo tæt på vejen.
Så lykkedes det endelig at få det gamle forsamlingshus i Karlskov revet ned. En gruppe bestående af folk fra
Foreningshus, Skole, Børnehave, naboer og Lokalrådet har haft en dialog med kommunen om nedrivningen 
og om hvad der efterfølgende skal ske med pladsen. Nogle materialer fra det gamle Forsamlingshus er 
blevet brugt til at bygge en pavillon ved ny Rosborg i Vejle et projekt som er udført sammen med arkitekt 
skolen i Århus. Lokalrådet var derude i sommers for at se det og få en orientering om projekt.
Sammen med Lindeballe Borgerforening har vi søgt  Kommunens  Udviklingspuljen om penge til et projekt 
som vi kalder Lindetræer i Lindeballe. Vi har fået bevilliget 59.000 kr. til projektet.  som går ud at plante en 
alle af 3 m. høje lindetræer langs Bredsten Ldv. og måske også nogle langs Åstvej.   Vi har imidlertid haft en 
udfordring med at få lov af vejmyndighederne til at plante sådan som vi gerne ville. Vi skal selvfølgelig 
overholde oversigtsforholdene og tage hensyn til trafiksikkerheden, men da træerne skal stå uden for 
vejgrøften ind mod marken, synes vi ikke det vil give problemer.
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Langs Åstvej er der i forvejen mange træer og hvis der skal plantes vil de komme til at stå på privat grund. 
Derfor vil det være et tilbud til grundejere langs Åstvej, om man ønsker at få plantet et eller flere Lindetræ 
langs vejen.
Da man nu er gået i gang med at ændre kloaknettet i Lindeballe er plantningen udsat til næste år.
Den 4 oktober havde vi et temamøde over emnet "hvordan binder vi området bedre sammen både fysisk og 
mentalt" , og har vi Den Store Ide. Vores oplægsholder var Tyge Mortensen, kendt som stifteren af 
Landsbyhøjskolen og meget mere, som kommunen havde stillet til rådighed. En meget spændende aften 
som munde ud i at der blev nedsat 2 udvalg.
- Et udvalg har udarbejdet en ansøgning til "Den Store Ide," som er en konkurrence under Udvalget for 
Lokalsamfund og Nærdemokrati.  Formålet med projektet er at binde hele Lokalområdets område bedre 
sammen. Det skal ske ved at få udbygget en fælles digital platform hvor alle foreninger,  institutioner , 
erhvervsdrivende  m.m. kan informerer om hvad der sker i hele området. Det er selvfølgelig meningen at de 
hjemmesider og f-book sider som i dag fungerer godt skal have links til siden. Vi har jo i dag Lindeballe Dk 
som fungerer udmærket, men vi må bare konstaterer at den ikke når ud til alle i området. Specielt den yngre 
generation bruger stort set kun de sociale medier.   Ligeledes ønsker vi et fælles navn for området og også 
gerne et fælles postnr. En cykelrute rundt i hele området har også været på tale. Nu er det så spændende 
om projektet kommer videre i konkurrencen, men der bliver arbejdet videre med ideen.
- Et andet udvalg blev nedsat til at arrangerer Fredagscafe. Den første Cafe er allerede afholdt i 
Foreningshuset Karlskov og var godt besøgt. Næste Cafe holdes her i Lindeballe Forsamlingshus den 14 
december kl.16.-18. Det er meningen at vi vil gøre det 2. fredag i måneden på skift. Formålet med 
Fredagscafeen er først og fremmest at have nogle hyggelige timer sammen, men også have mulighed for at 
informerer om og diskuterer tiltag i området.  Så mød op den 14. i Lindeballe Forsamlingshus.
Til slut vil jeg takke til udvalget for et godt samarbejde i et travlt år.
Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra salen. Her refereret i form af stikord:
Omkring infrastruktur: det ver vigtigt at lokalrådet informerer og at der søges for at informationer kan komme 
ud til alle f.eks. i form af en fælles platform (Lindeballe.dk) App.til mobiltelefon. 
”Vi skal lære at prale med hvad vi har”. Hvordan viser vi hvor atraktivt området er, fælles navn, idetitet? Vejle 
Vesteregn, Amlund OSV. Fælles byskilte og postnummer.
Brainstorm på fredagscaférne.
Herefter blev beretningen vedtaget.
d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.  
Ordet blev givet til Herluf der gennemgik det omdelte regnskab, der herefter uden bemærkninger blev 
godkendt.
e. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget nogle forslag til behandling på årsmødet.
f. Valg til Lokalråd
Der blev spurgt hven der er medlemmer af lokalrådet.
Jens Uth (Valgt)
Peter Brun (Valgt)
Anni Assenbjerg (Valgt)
Inger Kafton (Udpeget Åst)
Herluf Tang (Udpeget Lindeballe)
Alan Anov (Udpeget Foreningshuset)
På valg er Jens Uth og Peter Brun. Der blev opfordret til at få flere med.
Efter skriftlig procedure endte det med at følgende blev valgt med applaus:
Jens Uth
Peter Brun
Leif Søndergaard
Tillykke med valget.
Der blevfra forsamlingen udtrykt stor vilje til at hjælpe til med løsningen af praktiske opgaver når Lokalrådet 
kalder.
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g. Valg af revisor. 
Der blev foreslået genvalg af Karl Plougstrup.
Dette sket også med en klapsalve
h. Eventuelt. 
Karl indledte med at sige ”Alt kan drøftes men intet vedtages” og gav herefter ordet frit. Igen stikord fra 
drøftelserne:
Godt med et aktivt lokalråd, vigtigt at få området til at hænge bedre sammen, ikke plads ti l lokale 
identitetsstridigheder. Hvilket område dækker Lokalrådet nu? Karlskov Skoledistrikt? Lidt historisk forklaring, 
bl.a. Har Grønbjerg – Langelund nu eget lokalråd.
Kommunikation er en svær ting. Kommunikation på nettet, Lokalråd Vejle Vesteregn har 20 sider på 
lindeballe.dk men de er ikke aktive! Få nu noget sat på!
Der blev opfordret til at bruge kræfter på kommunikation på Facebook eller lignenede moderne platform, så 
meddeelelser kan ”ryge direkte ud”.
Karl takkede for god ro og orden og gav ordet til Jens der takkede tilbage for god ledele af årsmødet.
Jens bød herefter Leif Søndergaard velkommen i bestyrelse og bekendtgjorde at det var tid til kaffe inden 
aftenens næste indslag.

Program efter årsmødet

Gerda Haastrup Jørgensen, 
Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati  

i Vejle Kommune

 "Lokalområdets udvikling efter evt. ny jernbane og ny motorvej"
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