
Lokalrådsmøde tirsdag den 3. september 2019

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

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

Afbud:
Herluf Tang

 Inger Kafton

Dagsorden:
1. Orientering om Min Landsby app ved Heino Smed Sørensen.
2. Diskussion og spørgsmål til ovenstående.
3. Meddelelser ved formanden
4. Lindetræer i Lindeballe
5. Landsbyplan
6. Sidste nyt om bane og motorvej.
7. Eventuelt
8. Næste møde

Bilag:

REFERAT

1. Orientering om Min Landsby app ved Heino Smed Sørensen.
Heino gennemgik hvad appen tilbyder nu og hvad den nye version forventes at indeholde, 
når den idriftsættes til nytår (er planen).
Der lægges primært vægt på kalenderfunktion og de deraf afledte funktioner, som aktiv 
tilmelding og betalingssystem. Endvidere en form for samkørsels plan system.                    
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. 
Se i øvrigt vedhæftede .pdf Min Landsby infor og priser. Bemærk priserne stemmer ikke 
overens med dem Heino oplyste på mødet.
Opstart DKK 5000,- og månedlig ydelse DKK 250,-
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2. Diskussion og spørgsmål til ovenstående.
Heino´s oplæg og dialogen mellem deltagerne, gav et godt indtryk af systemets 
muligheder og de tanker der er om videreudvikling i den nye version, der forventes klar til 
det nye år.
På baggrund heraf besluttedes det at Jens kontakter kommunen ( Lars Kastberg)
for at undersøge mulighederne for støtte hos Vejle Kommune. Der har tidligere været tale 
om direkte tilskud til Landsby appen, ellers Strakspulje eller andre muligheder?

3. Meddelelser ved formanden
Invitation fra Karlskov Friskole til Lørdagscaffe den 7. september. Se lindeballe.dk.

Kommunen har oplyst at Lokalrådsformændene vil blive kontaktet af journalist Marianne 
Husted fra Vejle amts Folkeblad i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til avisen om 
kommunens Lokalråd.

Vi har modtaget et Notat af 3. juli 2019 fra Vejle Kommune vedr.:
Sparring og rådgivning med konsulent i efteråret 2019.
Umiddelbart ser vi ikke et behov, men er åbne for mulighederne.
Er måske noget for områdets foreninger.
Se bilag

Invitation til Borgermøde om Natur- og Friluftsstrategi 2019
Tirsdag den10. September 2019 kl. 19-21, Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Meget interessant oplæg Leif forventer at deltage.
Se bilag

Boligpolitik Vejle Kommune 2019, i høring.
Se bilag

4. Lindetræer i Lindeballe
Information er udarbejdet og sat på lindeballe.dk, se bilag
Herluf uddeler kopier til lodsejerne og tilbud om træer mv..  Lindetræerne som der er aftale
om levering af, plantes med klump og stivere osv.
Plantes inden udgangen af oktober.
Inden plantning skal der enkelte steder ryddes (eksisterende bevoksning fjernes) Leif står 
for det.
Der skal tages kontakt til LER vedr. ledninger i jord så vi ikke recikerer at grave ned i en 
eller anden ledning. Forsikring ?????

5. Landsbyplan  UDSAT TIL NÆSTE MØDE
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Visioner for de næste 10-20 år. Kommunen opfordrer. Gerne i samarbejde med andre 
lokalområder. Der arbejdes med det i efteråret.

6.   Sidste nyt om bane og motorvej.   UDSAT TIL NÆSTE MØDE  
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.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

8. Næste møde

Næste møde : mandag den 30. september 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Ikke aftalt hvem der tager kaffe med.

Referent: Alan

Bilag:

Folder fra Heino:  Min Landsby infor og priser

Notat af 3. juli 2019 fra Vejle Kommune vedr.:
Sparring og rådgivning med konsulent i efteråret 2019

Invitation til Borgermøde om Natur- og Friluftsstrategi 2019
Tirsdag den10. September 2019 kl. 19-21, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Information om Lindetræer i Lindeballe. (fra lindeballe.dk)

Boligpolitik Vejle Kommune 2019, i høring.
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