
Lokalrådsmøde mandag den 29. juni 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
Martin Fogh Skovlyst 

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

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.
Martin med for første gang derfor en kort præsentations runde.
Lidt snak om arbejdet i Vandel området (Firhøje), samarbejde mellem forskellige 
lokalområder og de problemstillinger der er både bolig og skole m.v.
Gerda Jørgensen har henvendt sig vedr. møde om mobilitet i lokalområdet. Møde hvor 
Mariager Fjord Kommune vil orientere. Virtuelt møde den 7. juli hvor Jens deltager.
Lidt snak om brugen af Flextrafik/Taxa
Vejle Kommune har meddelt tre datoer til et ”bysyn” hvor embedsmænd vil komme og se 
og tale om problemstillinger og udviklingsmuligheder i lokalområdet /landsbyerne (17. 20. 
og 21. august. Uge 34) 20. august 13:30 foreslås.
Lindetræerne, der er mange der er sprunget ud. Leif er betænkelig ved nogle enkelte, men
ser tiden an. Det viser sig nu at der 8 på Bredsten Landevej og en del andre men ca 10% 
af træerne der ikke klarer det. Leverandøren kontaktes for hvordan vi får genplantet.

2. Høringssvar vedr. Midtjyske motorvej.
Er sendt ind.
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3. Landsbyplan
Lars Kastberg vil gerne komme ud og orientere om hvad en plan kan indeholde.
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.
Lindeballe borgerforening (forsamlingshusudvalget) har svaret på henvendelsen.
Ønsker øget bosætning og boliger til ældre.
Cyklerute, legeplads ved forsamlingshuset
Foreningshuset har sendt forslag om cyklesti til Billund og shelters på det grønne område 
m.v.
Kommentarer:
Det område der ifølge Kommunens kort over Vejle Vesteregns dækningsområde skal 
justeres omkring Karlskov (Billundvej – Høgelund m.v.) Tegnes ind.

4. Bosætning i lokalområdet.
Der har været afholdt et møde med interesserede beboere og Gerda Jørgensen samt 
Marianne Bjerre-
Et af problemerne er hvor er afgrænsningen af landsbyerne. Kommunen har en skitse på 
det og vi kan se den og lave indsigelse. Når afgrænsningen er kendt er det meget 
nemmere at drøfte mulighederne.
Det foreslås at der afholdes et møde med/ etableres en gruppe lodsejere der kan drøfte 
forslag til udviklingsområder, Leif er tovholder. Jens sender kort rundt. Det undersøges om 
der findes skitseplaner for de øvrige landsbyer.
Boliger i det åbne land er en helt anden sag.

5. Fælles it platform – Min Landsby.– 
Der er kommet brev fra Rikke med orientering om den nye version. Det viser sig at 
overgangen mellem versioner ikke går så smertefrit som forventet. Den nye version skal 
indlæses og informationer flyttes og lægges ind på ny. 
Kommentar: Der skal startes på det lokale eller valgte område (din lokation)
Lindeballe mv. ikke med i den nye version.
Som logo foreslås hovedet fra LVV. brevpapir. Alan sender til Anni
Der skal arbejdes på at have noget klar til september. Reklameoplæg, rolle-ups og 
lignende.

6. Eventuelt
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7. Næste møde
Næste møde : mandag den 14. september 2020 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Peter tager kaffe med.

Referent: Alan
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