Lokalrådsmøde onsdag den 16. oktober 2019
Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus
Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Alan Anov
Herluf Tang
Peter Brun
Afbud:
Inger Kafton
Anni Assenbjerg

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden.
2. Fælles it platform – Min Landsby.-planlægning af mødet med foreninger.
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, Ingen herfra deltager.
Friskolen forespurgte om vi kunne donere et træ. Et godt initiativ som vi kan støtte. Plantes
den 23. oktober. Da vi ikke kan levere så tidligt finder skolen en anden løsning.
Nedrivning af Gødsbølvej 9. Kommunen vil ikke gå ind i det fordi det ligger uden for
bygrænsen. Vi må se om der er andre muligheder for støtte.
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Vejle Kommune Cykelkampagne vi mener ikke det er for landdistrikter mest for byerne.
Kommunen invitation til deltagelse i diverse møder om kommuneplan 2021 – 2033.
Møderækken fortsætter ind i det nye år. Jens sender oversigten rundt.
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
Den 23. oktober kommer hun til Jens.
2. Fælles it platform – Min Landsby.– - planlægning af mødet med foreninger.
Der er udsendt invitation til møde den 23. oktober 2019, 19:00-21:30. i Karlskov
Foreningshus.
Heino.introducerer appen med drøftelser og Lis Grønbæk fra DGI leder drøftelser (debat)
om fælles navn m.v. Arbejdstitel: Vejle Vesteregn
Der skal rykkes hos foreningerne om deltagelse. Inviter virksomheder m.v. Vi inviterer
dem med vi hver især finder interessante. Sættes på lindeballe.dk. Er sendt til Karl P.
Der serveres smørebrød 60 stk. Brugsen Give. Øl, sodavand og Kaffe. Herluf organiserer.
Jens byder velkommen og sætter gang i sagerne.
Vi mødes 18:30 og gør klar.
3. Lindetræer i Lindeballe
Jens, Herluf, Leif, Freddie og Mogens var søndag rundt og måle op til 110 træer.
Træerne leveres med 2 pæle, bånd og vandpose.
Træerne leveres uge 45.
Der graves for med rendegraver. Godt med løs jord omkring roden.
Der plantes primært i skæl mellem kommunens jorde og private der har givet tilladelse.
Freddie kontrollere placeringer med LER.
4. Landsbyplan (Udsættes til efter Årsmødet.
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 komme med oplæg til hvor det kunne ske.
Debatemne på årsmødet?
5. Planlægning af Årsmødet.
Torsdag den 28 november. Lindeballe Forsamlingshus. Er reserveret.
Thyge Mortensen, (den store idé), som indleder. Sammenhold ,og fællesskab.
Landsbyhøjskolen, Landdistrikternes Fællesråd. Navneoplæg. Jens kontakter.
Lagkage? De er rigtig gode.
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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 13. november 2019 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Alan tager kaffe med.
Referent: Alan
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