
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
Afbud
Martin Fogh Skovlyst 

Dagsorden:
1. Meddelelser ved formanden.
2. Høringssvar vedr. Midtjyske motorvej.
3. Fælles it platform – Min Landsby
4. Årsmødet, fastsættelse af dato og ideer til indlæg .
5. Eventuelt og næste møde.

1. Meddelelser ved formanden.

Der har været afholdt ”Bysyn” i Lindeballe og Uhe.
Ud over Jens Uth deltog Lars Kastberg + 2 andre fra kommunen i en tur rundt i Lindeballe.
Der var spørgsmål om Byskilte, placeringen bestemmes politiet. Det aftaltes at Kommunen
henvender sig for at få det afklaret. Herudover taltes bl.a. om etablering af vandhul ved 
Smedegården.
Herefter kørtes videre til Uhe hvor Jørgen Peter Lund stødte til. Her drøftedes bl.a. ønsket 
om at hastigheds begrænsningsområdet udviddes til hen forbi skolen og byskilte samt lys 
ved området omkring  forsamlingshusgrunden. Det aftaltes at Det Grønne Område søger 
Vejle Kommune Udviklingspuljen. Før første oktober.

Vedr.: Landsbyafgrænsninger, så findes der ifølge Marrianne Bjerre pt. ingen forslag.
I 2011 foretoges der registrering af Kulturmiljø i Ringive.
Den gennemgående trafik i Uhe giver ikke mange udviklingsmuligheder.
Vejbelægning gennem Uhe by? Det er kommunen s ansvar.

Vedr. Nedrivning: så gives der i Vejle Kommune kun tilskud til nedrivning i landsbyer, ikke i 
dissiderede landdistrikter.
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Der er modtaget oplæg fra kommunen vedr. lokalråds årsmøde i Vingsted indbydelse. 

Vedr.: Lindetræer  3 stk. uden blade, de skiftes ud, der ventes til foråret, ellers ser det fint 
ud.

2. Høring- Landsbyplanlægning.
Høring løber indtil 28. oktober. Vi bør svare på det Jens arbejder videre med det.
Strategisk planlægning. Hvad er egentlig formålet med den strukturering.
Følgende spørgsmål er modtaget fra kommunen.
1 -Ja til forskellige forudsætninger.
2 -Bør landsbyerne behandles forskelligt hvis deres grundforudsætninger er forskellige, Ja
3 -Er områder opdelt korrekt,  Virker fornuftig.
Værdiord i betegnelser. Vi undrer os over betegnelsen ”Naturbyen” for Børkob området.
Lokal identitet i vores område ikke umiddelbart natur står der i oplægget. Hvilket undrer os 
rigtig meget.

3.Fælles it platform- Min Landsby ny version.
Skuffet over den nye version, virker ikke efter forventning.
Data fra den gamle er ikke ført over. 
Anni sender brev om, at vi bliver på den gamle version ind til vi ser en mere færdig ny 
version og følger op. Vi er mere interesseret i lokalområdet end de enkelte landsbyer hver 
for sig.

4. Årsmødet, fastsættelse af dato og ideer til indlæg .
Dato: onsdag den 11. eller 18. november 2020 afhængig af indlægsholder.
Indlæg: fra landdistrikternes fællesråd ???

 5. Evt., og næste møde.
Næste møde : onsdag den 21. oktober 2020 kl 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Leif tager kaffe med.

Referent: Alan

  side 2 af 2

Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale
interesser I Ringive, Uhe, Lindeballe og Åst skal varetages.


