
Lokalrådsmøde mandag den 11. maj 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.
Grundet COVID19 er alle møder siden begyndelsen af marts aflyst, gælder også møder 
med kommunen m.v.
Affaldsindsamling udskudt til efteråret, men aflyst i Lindeballe
Lindetræerne der er mange der er sprunget ud. Leif er betænkelig ved nogle enkelte, men 
ser tiden an.
Der køres rundt med vand.
Det Grønne Område står for forsamlingshusgrunden i Karlskov. Der er plantet hæk 
omkring grunden og der efterlyses nogle store sten til at markere afgrænsning.

2. Høringssvar vedr. Midtjyske motorvej.
Forslag Gennemgået og korrigeret
Gennemgået og enighed
Alan reviderer og sener til Jens der sender ind.

3. Landsbyplan  
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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. 
Skilte med lokale stednavne

Lindeballe borgerforening (forsamlingshusudvalget) har svaret på henvendelsen.
Ønsker øget bosætning og boliger til ældre.
Cyklerute, legeplads ved forsamlingshuset
Nedrivning af misligholdte huse
Byggegrunde til mulig bebyggelse

Der lægges op til et møde med interesserede beboere og Gerda Jørgensen 

Alan laver status på vor viden
Jens kontakter foreningerne igen for at minde dem om forespørgslen og giver en deadline 

4. Fælles it platform – Min Landsby.– 
Der er i dag kommet brev fra Rikke med plakat forslag. Ny platform hænger sammen med 
markedsføringen, Min landsby 2,0 er udgivet. Men ikke færdig.
Der er lagt noget på og virksomheder viser sig på kortet i den gl. version.
Alt gik i stå med Corona så vi må arbejde med ny plan for introduktion.
Jens kontakter Rikke.

5. Eventuelt
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Åst, ikke aktiv, Jens kontakter for at se om der ikke kan komme aktiv deltagelse.

6. Næste møde
Næste møde : mandag den 29. juni 2020 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Anni tager kaffe med.

Referent: Alan
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