
Lokalrådsmøde mandag den 30. september 2019

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Alan Anov

Afbud:
Herluf Tang

 Inger Kafton
Fraværende

Anni Assenbjerg
Peter Brun

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden.
2. Fælles it platform – Min Landsby.
3. Lindetræer i Lindeballe.
4. Landsbyplan .
5. Planlægning af Årsmødet.
6. Sidste nyt om bane og motorvej.
7. Eventuelt
8. Næste møde.

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Invitation til Landdistriktskonference i Vingsted, Erhvervsstyrelsen orientering om den nye 
regerings landdistriktspolitik. Mandag 28. oktober 2019 Simon Kollerup, Erhvervsminister.
Tilmelding 14. oktober

Friskolen om Lindetræer, Plante et træ til minde om, forespørger om vi kan donere et træ.
Et godt initiativ som vi kan støtte. Plantes den 23. oktober.

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. Afventer

Rettigheder til digital post på CVR, registret. Anni?
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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.
Ikke noget aftalt på nuværende tidspunkt.

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

2. Fælles it platform – Min Landsby.
Kommunen har givet tilsagn om DKK 5000,- brugt inden 31. december 2019.
Hvordan forholder det sig i forhold til lindeballe.dk.  der i mindre omfang bliver brugt af 
andre end Lindeballe borgere.
Vi prøver at få app. taget i brug og se hvor meget det bliver brugt.
Der etableres hurtigst muligt et møde med foreningerne, hvor Heino introducerer m.v.
Invitere med smørrebrød el lign. 
Direkte kontakt til foreningerne. Møde i Uge 44 eller 45.
Listen over foreninger gennemgået.
Jens laver invitation der sendes ud efter kontakt til Heino.
Debat om navn. Arbejdstitel: Vejle Vesteregn
Evt. invitere konsulent fra Vejle Kommune

3. Lindetræer i Lindeballe

Information er udarbejdet og sat på lindeballe.dk,
Herluf har uddelt kopier til lodsejerne og tilbud om træer mv..  Lindetræerne som der er 
aftale om levering af, plantes med klump og stivere osv.
Plantes sidst i oktober. (når bladene er tabt.) Det er foreslået vandsække som leveres til ½
pris.
Inden plantning skal der enkelte steder ryddes (eksisterende bevoksning fjernes) Leif står 
for det. Der er fældet m.v. der skal smøres på stubbe mv.
Der skal tages kontakt til LER vedr. ledninger i jord så vi ikke risikerer at grave ned i en 
eller anden ledning. Leif undersøger. Forsikring ?????
Der forventes foretaget besigtigelse 12. - 13. oktober med foreløbig markering af 
placeringer, hvorefter der aftales endeligt med lodsejer osv. Herluf, Jens, Leif, Mogens og 
evt. Freddie.
Planlægning af plantning foretages snarest.
Sten Grundet og Michael Bjerregaard har henvendt sig vedr. træer. Vi ser på det ved 
besigtigelsen.
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4. Landsbyplan  
Visioner for de næste 10-20 år. Kommunen opfordrer. Gerne i samarbejde med andre 
lokalområder. Der arbejdes med det i efteråret. Byggegrunde i området, Private 
udstykninger. Bo anmodes om at kome med oplæg til hvor det kunne ske.
Debatemne på årsmødet?

5. Planlægning af Årsmødet.
Der foreslås den sidste uge i november.
Thyge Mortensen, den store idé, som indleder. Sammenhold ,og fællesskab. 
Landsbyhøjskolen, Landdistrikternes Fællesråd. Navneoplæg. Jens kontakter.

6.   Sidste nyt om bane og motorvej.   
Penge i togfonden er et spørgsmål, så hvad der sker er et spørgsmål.
Vedr. vej så ikke noget afgørende nyt.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

8. Næste møde

Næste møde : onsdag den 16. oktober 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Inger tager kaffe med.

Referent: Alan
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