
Lokalrådsmøde mandag den 10. maj 2021

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. Planlægning af møde med lufthavns direktør den 22.-6. 
3. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune
4. Landsbyvision- evaluering af walk and talk.
5. Min Landsby-evaluering af møde med Heino.
6. Eventuelt
7. Næste møde.

REFERAT

1. Meddelelser ved formanden
Formanden bød velkommen.
Affaldsinsamling. som tradition betaler lokalrådet forplejning. Herluf klarer betaling til 
grupperne.

Nordea fonden tilbyder tilskud til projekter der støtter ”det gode liv” i lokalområdet.

Årsmøde i landdistrikterne invitation til 3. juni i Vingsted. Hvis vi må mødes.

Billundvej udvidelse: Skal vi forsøge at presse på. Hvis motorvej udsættes så meget 
relevant.
Kontakt til Trafikudvalget for at få strækningen på dagsordnen, via artikler i dagspressen, 
Jens kontakter journalisten.
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Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale
interesser I Ringive, Uhe, Lindeballe og Åst skal varetages.



2. Planlægning af møde med lufthavns direktør den 22. juni. kl.: 19:00 i 
Lindeballe forsamlingshus, Der kommer 2 personer fra Lufthavnen.
Offentligt møde på Lindeballe.dk og i avisen Annonce? Antal fremmødte. (COVID19)
Tekst????“Hvad vil Lufthavnen med det jord de har opkøbt I Vejle Kommune”. 
Fremtidsplaner. Udviklingsplaner. 
Alan sætter annonce op på baggrund af oplysninger fra Jens og Leif der undersøger. - 
Sendes rundt til godkendelse Herefter I Give Avis og på lindeballe.dk
Forplejning Herluf. Vand + kaffe og the. Kage.
Gave til indlægsholdere fra Fary Lochan Anni sørger for.
Vi mødes 18:30 og gør klar (COVID19)

3. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune
https://kommuneplan2021.vejle.dk/   
Høring indtil 30. juni 2021. Vi bør svare på det. Jens og Leif arbejder videre med det.
Strategisk planlægning. Landsbyafgrænsning. Attraktive grunde, landsby med åben 
karakter. Leif snakker med Bo og Linda om forslag til indsigelse vedr. ændring af 
landsbyafgrænsningen og dermed udstyknings og bebyggelsesmuligheder.

4. Landsbyvision- evaluering af walk and talk.
Der deltog ca. 30 i Lindeballe, ca. 20 i Uhe og ca. 10 i Åst
Flot arbejde af kommunen.
Den plan som pt. hænger ved Forsamlingshuset, Jens kontakter kommunen om at den 
bliver hængende.
Vi modtager forslag fra kommunen til landsbyplaner og indkaldelse til stormøde i efteråret 
(COVID19), Hvordan får vi tankerne frem, hjemmeside og facebook eller andre muligheder
som kommunikationsmiddel.
Når der er fremkommet en vision kommenterer vi på den. Herefter er der mulighed for at 
søge midler til projekt på baggrund af visionen. Det kunne være en ide at arbejde med 
bedre kommunikation i ”landsbyerne” og hele området.

5. Min Landsby-evaluering af møde med Heino.
Vi er ikke klar til afklaring. Punktet tages op igen.

6. Eventuelt
Lindetræer, der er 9 træer der ikke er blade på, resten kommer rimeligt.

7. Næste møde
Næste møde : Aftales efter behov.             

Referent: Alan
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