
Lokalrådsmøde onsdag den 30 januar 2019

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Peter Brun
Alan Anov

Afbud:
Anni Assenbjerg
Inger Kafton
Herluf Tang

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden
2. Den store ide- status.
3. Lindetræer i Lindeballe
4. Fredagscafe -bar
5. Tiltag i 2019
6. Eventuelt
7. Næste møde

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.
Beklagelig fejl i invitation til Fredagscafé er rettet og genudsendt.
Nyhedsbrev fra Vejle Kommune, vedr. udviklingpuljen 3. mil. Første runde inden 11. marts,
Strakspulje fortsætter.
Årsrapport afleveres inden 4. marts, Jens udarbejder.
Strategisk landsbyplan ønskes udarbejdet for alle landsbyer med stor lokal deltagelse.
5oo.ooo,- til turismetiltag. Center for mikroturisme etableres.
Der fortsættes med kurser for lokalråd m.fl. Udvikling og projekledelse m.v.
Fortsat 100% støtte til nedrivning inden for puljen.
Jens sender nyhedsbrevet videre til bestyrelsen.
Orienteringsaften for lokalrådsformænd i Vingsted onsdag den 6. februar. Jens sender til 
Alan som ser om han kan deltage.
Leif kontakter Gerda Jørgensen om der er nyt vedr. motorvej, evt møde.
Familien til Gødsbølvej 9 har sagt ja til at lokal rådet indstiller bygningen til nedrivning. 
Afklares med Vejle Kommune.

  side 1 af 2

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



2. Den store ide- status.
Den indsendte ansøgning sendes rundt til bestyrelsen. Omkring det videre er vi i tomgang 
lige nu, Kommunikation og information i lokalområdet/landsbyen.
Landsbyapp? Hvordan bliver vi bedre til at komme ud med oplysninger.
Der lægges op til et møde med lindeballe.dk og Rasmus Risvig om hvad der kan gøres.
Fælles områdenavn, byskilte m.v.
27. februar får ansøgere at vide hvem der er med i finale, 10. april kåres vinderen.
Der indkaldes til møde i udvalget den 1. marts (Jens)

3. Lindetræer i Lindeballe
Jens har søgt kommunen om at få projektet udsat . Mundtligt OK, men ikke på skrift 
endnu, Lars Kasberg er anmodet om nyt sluttidspunkt på skrift for projektet.
Leif undersøger mulighederne for gennemførelsen af plantningen i detaljer. Herunder 
afstande og placeringer. Omlægning af kloak i Lindeballe forsinker plantningen.
 
4. Fredagscafe -bar
Førstkommende fredag den 8. februar 2019, Kl. 16 - 18 i Åst.
Udsent til flere hundrede, ind til flere gange da der havde indsneget sig en forkert adresse 
i førsteudgaven.
Jens Uth byder velkommen .
Belgisk øl på prgrammet.
Herluf bringer øl og vand samt lidt kaffe.
Der lægges op til fælles snak og hygge med meget om lokalområdet osv.
Hvad sker der fremover, forsamlingshusgrund i Karlskov og meget mere.

5. Tiltag i 2019
Forsamlingshusgrund i Karlskov, det grønne område og meget mere.
Hvad med armeringssten til grunden og afskærmning ind mod naboen og så pladsen ikke 
bliver til lastvognsparkering. Peter for afklaret lejeforholdene – det grønne område – 
forsamlinghusgrunden.
Byggegrunde i lokalområdet.

6. Eventuelt
God snak men ingen noter

7. Næste møde
Næste møde : torsdag 21. marts 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Alan tager kaffe med.

Tak for et konstruktivt møde
Referent: Alan
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