
Lokalrådsmøde mandag den 09. januar 2020

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

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

Afbud:
 Martin Fogh Skovlyst 

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden.
2. Høringssvar vedr. Midtjyske motorvej.
3. Landsbyplan.
4. Fælles it platform – Min Landsby
5. Eventuelt
6. Næste møde.

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.

Møde med ULN onsdag 19. februar i farre gl. Skole sammen med Farre og Hovkær 
Lokalråd (Vejsel ved Jelling)  Peter Sebstrup. Et ganske godt møde med stor interesse fra 
udvalget.

Grønt forums årsmøde den 28. januar, Jens og Leif deltog. Lidt god information om hvad 
der foregår i kommunen. Også snak om reduktion af CO2 i kommunen.

Invitation fra kommunen til møde om nye boliger på landet, 24. marts hele dagen i 
Vingsted. Svært at finde deltager.

Kommunen ønsker tilbagemelding vedr. affaldsindsamling der afholdes 25-26 april 2020.
LVV tilbyder at betale forplejningsudgifter. Tages op senere.

28. april årsmøde mellem Lokalrådene og Vejle Kommune, sæt kryds i kalenderen.
Peter, Herluf, Anni og Jens forventer at deltage.
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Bysyn fra vejle Kommune i løbet af året for at kommunen har viden om hvordan der ser 
ud. Hegn, fortove med mere. Er det noget vi vil gå ind i? Ja vi inviterer. Jens kontakter 
Lars.

2. Høringssvar vedr. Midtjyske motorvej.
God præsentation af vejdirektoratets VVM undersøgelse. Med mange muligheder for at 
spørge ind til den. Høringssvar: Frist 13. april. Alan laver oplæg og koordinerer.
Hvad vil vi kommentere:
Vi ser med bekymring på konsekvenserne for lokalområderne.
Alternativer muligheder 1-2 vej med 100 km/t Billund - Karlskov Osv.
Myldretidsproblemer lokalt, se at få løst trafikproblemerne omkring Billund.
Kompensation for støjgener til alle støjramte?
Øst om Billund har svært ved at give jord til industriudvikling.
Brande-løsning Landstrafikmæssigt. Følger den eksisterende korridor som er skabt af 
Kontiskan.
Støjsvag asfalt

3. Landsbyplan  
Visioner for de næste 10-20 år. Kommunen opfordrer. Gerne i samarbejde med andre 
lokalområder. Der arbejdes med det i foråret 20. Byggegrunde i området, Private 
udstykninger. Tænke ind hvordan området skal anvendes fremover. Industri, landbrug, 
fritid, bosætning – børnefamilier- ældre, turisme, holdepladser til autocampere, toiletter, 
planlagte ture for heste, mountainbike osv. afmærkning af områder med lokale navne.  
Samarbejde med kommunen om lokalplaner m.v. Vi er meget belastede af usikkerheden 
om linjeføring af jernbane og motorvej.
Kommentarer:
Det område der ifølge Kommunens kort over Vejle Vesteregns dækningsområde skal 
justeres omkring Karlskov (Billundvej – Høgelund m.v.) Tegnes ind.
Der er en række emner der bør drøftes.
Byggegrunde (den sidste i Lindeballe er solgt)
Nedrivningspulje
Udnytte kommende afkørsel fra motorvej til lokal aktivitet.

Se på kommunens kort for at finde vejle vesteregns dækningsområde.
Hvad siger kommunens hjemmeside.
Jens har sendt kommunens oplæg m.v. til lokale foreningernes bestyrelser så det kan 
komme til drøftelse. Alan udarbejder et skriv og sender til Jens.

4. Fælles it platform – Min Landsby.– 
Ved møde den 17. februar i Foreningshuset deltog over 20 mennesker og der blev 
arbejdet med at få sat noget på appén og de fremmødte blev instrueret i hvordan der 
lægges op.
Der er lagt noget på.
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Arbejd videre på at få flere til at bruge Appen som informationskilde. Snak mest muligt om 
det.
Få lagt flest mulige oplysninger på kortet, til orientering for både lokale og gæster.
Opslag ved infosteder i området, hvor der opfordres (vises) til at gå på.
Klar til plantemarked.
Stafelier (Æsler) til opslagstavler ved plantemarked.
Folder og plakater m.v.

5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

6. Næste møde
Næste møde : mandag den 11. maj 2020 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Peter tager kaffe med.

Referent: Alan
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