
Lokalrådsmøde torsdag den 21 marts 2019

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Anni Assenbjerg
Herluf Tang
Inger Kafton
Alan Anov

Afbud:
Peter Brun

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden
2. Den store ide- status.
3. Lindetræer i Lindeballe
4. Fredagscafe -bar
5. Sidste nyt om bane og motorvej.
6. Eventuelt
7. Næste møde

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.
Årsrapport afleveret inden 4. marts, Jens oplyser,  at der er kvitteret for modtagelsen. 
Skulle udløse årstilskuddet snarest.
Orienteringsaften for lokalrådsformænd i Vingsted onsdag den 6. februar. Jens og Alan 
deltog. Senior boliger og Autocamperpladser var nogle af de fremsatte forslag
Strategisk landsbyplan ønskes udarbejdet for alle landsbyer med stor lokal deltagelse.
5oo.ooo,- til turismetiltag. Center for mikroturisme etableres.
Kommunen opfordrer til samarbejde mellem lokalråd, find selv samarbejdspartner, vi 
svarer tilbage, at vi vil forsøge at komme, hvis kommunen kommer med datoforslag.
Lokalråd i Vandel ?
Bruge fredagscafé/bar til at få nye ideer frem og øge samarbejde borgerne imellem.
Kommunens Stipulje er genåbnet. Jens læste formålet op. Der er udsendt en plakat. 
Lægger den på hjemmesiden.
Affaldsindsamling i næste weekend. Lindeballe , Karlskov og Åst mv.
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2. Den store ide- status.
Vi har fået at vide at vi ikke længere er med i konkurrencen 
Der er fortsat 4 lokalråd med.
Vi arbejder videre med ideerne. Landsbyapp. Lindeballe .dk. Jens kontakter Gudmund for 
at få et fælles møde mellem Lokalrå og Lindeballe.dk.
områdenavn: Karlskov egnen  eller lignende med undertitel i form af navnene på 
landsbyerne.

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. Svaret er at vi 
ser når det er færdigt. Leif undersøger mulighederne for gennemførelsen af plantningen i 
detaljer. Der er ikke noget nyt.  Herunder afstande og placeringer. Omlægning af kloak i 
Lindeballe forsinker plantningen. Færdiggørelsestidspunkt kendes ikke. Der skal arbejdes 
på at få fastslået antal træer og placeringer. Skal udføres i 2019.
 
4. Fredagscafe -bar
Fredag den 8. februar 2019, Kl. 16 - 18 i Åst. Rigtig fin aften.
Belgisk øl var på programmet.
Der var meget fælles snak og hygge med meget om lokalområdet osv.
Hvad sker der fremover, forsamlingshusgrund i Karlskov og meget mere.
Datoer for fredagsbar 16:00 – 18:00
12. april i Foreningshus i Karlskov. Susanne Steensgaard står for arrangementet.
14, juni på Legepladsen i Lindeballe.

5. Sidste nyt om bane og motorvej.
Alle siger det er en dårlig idé, men der er igen en hensigtserklæring om, at der skal bane 
til Billund.
Er det ved at gå op for byerne nordpå, at de bliver dårligere serviceret?
Jens har været interviewet af radio 24/7 for at høre de lokales mening om banen. Nej tak.
Borgerforslaget faldt men der prøves igen med meget mere omtale (reklame).
Leif foreslår, at vi bliver ved med at påpege hvor dårlig en idé det er, at bruge penge på 
det. Mød politikerne med argumenterne mod, når det er muligt i det kommende valgkamp.
Nyt om motorvej, Vestom?? Vejle ønsker hjælp til omfartsvej hvis motorvej bliver vestom 
Billund.

6. Eventuelt
Beboerne øst for lufthavnen klager over støj gener fra fly, Der har været snak med 
lufthavnen, der er meget lydhøre. Forsøg med ændret udflyvning mod øst ved næste 
stabile østenvind, hvor der oplyses at det sker, hvorefter folk skal melde tilbage med deres
oplevelser.
Herefter god snak men ingen noter.
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7. Næste møde
Næste møde : mandag 20. maj 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Herluf tager kaffe med.

Tak for et konstruktivt møde
Referent: Alan
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