
Lokalrådsmøde mandag den 20 maj 2019

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

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

Afbud:
Peter Brun

 Inger Kafton

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden
2. Fælles IT-Platform
3. Lindetræer i Lindeballe
4. Fredagscafe -bar
5. Landsbyplan
5. Sidste nyt om bane og motorvej.
6. Eventuelt
7. Næste møde

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.
Årstilskuddet er modtaget.
Bredbåndspuljen 100 mill. For at få hele Danmark dækket. Vi er dækket ind med 
bredbånd. Vi har ikke kendskab til nogen i området der mangler (og vil have det).
Årsmødet torsdag 23. maj Jens tager afsted, bliver nok ene om det.
Projekt: Danmark redder liv, Hjerteløbere De holder kurser i førstehjælp (4 timer). Gerne 
nogen der bor i nærheden af en hjertestarter. Der er en app. der kan tilkalde de tilmeldte. 
Er der behov for et kursus? Vi undersøger muligheden for førstehjælpskurser m.v. til 
efteråret.. 

2. Fælles IT-platform
Der har været afholdt et fælles møde mellem Lokalråd og Lindeballe.dk.
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Med følgende deltagere: 
Fra Vejle Vesteregn

Jens Uth
Anni Assenbjerg
Peter Brun
Morten Christensen
Rasmus Risvig

Afbud fra
Ann Skovhus

Fra Lindeballe.dk
Gudmund Nielsem
Alan Anov

Afbud fra
Karl Plougstrup-Petersen
Mogens Mølgaard

Efter gennemgang af hvad appen tilbyder, det er primært kalenderfunktion.
Evt. ny hjemmeside for Karlskovområdet mv. og så lade Appen linke til de forskellige 
hjemmesider. Besked når der kommer information med aktiv tilmelding er det en mulighed.
Vejle kommune støttede i sin tid  skabelsen og hjælper lidt til når man melder til men der er
gebyr, pr måned (DKK 250,-) og oprettelse.
Der lægges op til, at vi sammen med arbejdsgruppen får en præsentation af hvad appén  
kan og hvordan den virker. Der prøves arrangeret et møde i juni.
Er det brugbart indkaldes til møde med mulige interessenter. Jens snakker med Peter 
Brun.

3. Lindetræer i Lindeballe
Leif undersøger mulighederne for gennemførelsen af plantningen i detaljer. Nu hvor 
vejarbejdet er færdigt ses der på, hvor der kan plantes uden for kommunens jorder,. 
herunder afstande og placeringer. Der arbejdes på at få fastslået antal træer og 
placeringer. Kontakt til lodsejerne og tilbud om træer mv..  Lindetræerne plantes med 
klump og plantes med stivere osv.
Plantes inden udgangen af oktober.
 
4. Fredagscafe -bar
Fredag den 12. april 2019, Kl. 16 - 18 i Foreningshus i Karlskov 
Meget få deltagere. På baggrund heraf aflyses næste gang og vi tager det op igen til 
efteråret.

5. Landsbyplan
Visioner for de næste 10-20 år. Kommunen opfordrer. Gerne i samarbejde med andre 
lokalområder. Der arbejdes med det i efteråret.
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5. Sidste nyt om bane og motorvej.
Borgerforslag Der sker ikke ret meget. 434 underskrifter. Det skulle ellers være nemt nok.
Der har været meget i medierne om betydningen for serviceringen af byerne længere fra 
Vejle. 
Facebook Drop Billund Banen.
Spred nyheden!!!
Den 2. juni køres der med særtog fra Tyregod 11:50 til Vejle Demonstration mod BANEN til
Billund, med politikere og Lufthavnsdirektøren. Ankomst 13:15 i Vejle. VAF er arrangør.
Bannere mv. Nej til Billundbanen. Slikkepinde. Alan undersøger trykkemuligheder.

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. Der har været gennemført forsøg med ændret flyverute.
Nogen mener det har hjulpet andre mener ikke det gør forskel. 
Der er stadig dialog. Leif orienterede. Der er lagt op til at forsøgsruten gøres permanent.

7. Næste møde
App møde når det passer. Indkaldes separat.
Næste møde : tirsdag 06. august 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Leif tager kaffe med.

Tak for et konstruktivt møde
Referent: Alan
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