
Årsmøde 2019
Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00 i Lindeballe Forsamlingshus

Lokalrådet er vært ved kaffen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent. 
b. Valg af referent og stemmetællere. 
c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste 
regnskabsår.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg til Lokalråd 
g. Valg af revisor. 
h. Eventuelt. 

REFERAT
Formanden Jens Uth bød velkommen og lagde op til valg af dirigent.
19 fremmødte

a. Valg af dirigent. 
Niels Uth valgt med applaus.
Niels startede med at erklære Årsmødet lovligt indvarslet på Lindeballe.dk til afholdelse i 
4. kvartal.

b. Valg af referent og stemmetællere. 
Referent: Alan Anov og som stemmetællere: Peter Assenbjerg og Bo Hasselstrøm, alle valgt med applaus.

c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
Jens Uth aflagde følgende beretning støttet med billeder:

                                         Lokalråd Vejle Vesteregn`s beretning 2019.

Projektet med lindetræer i Lindeballe er nu afsluttet. Det har været en noget langvarig affære. Først var det svært at få 
de nødvendige tilladelser fra Kommunen på plads. Så blev der gravet nye kloakledninger ned. Men nu er træerne plantet
og der er lagt flis ud omkring træerne. Der bliver dog et stykke arbejde næste sommer med at få træerne vandet, noget 
Lokalrådet og borgerforeningen gerne vil have hjælp til. Der bliver monteret vand poser på træerne som skal holdes 
fyldte. Vi tror på at det bliver flot når træerne springer ud til forår.  Vejle kommune har betalt udgifterne til træerne og vi
har også fået tilskud fra Lindeballe Dagligvarer Støttemidler. Projektet har kun kunne lade sig gøre pga. velvilje af de 
lodsejere som har lagt jord til lang vejen.
Arbejdet med at finde en fælles digital platform har fyldt meget i løbet af året. Resultatet er blevet at vi har abonneret på
en app som heder MINLANDSBY. Det er en app som alle gratis kan downloade på sin telefon eller iPad. Foreninger og 
institutioner kan så lægge oplysninger om arrangementer på siden, så man dermed får en kalender lige ved hånden, hvor
man kan se alt vad der foregår i vores lokalområde. På siden er der også en rubrik for nyheder hvor man kan lægge alle 
de nyheder som er relevante for området ind. Der er også mulighed for at lave en tilmeldingsordning med betaling for 
arrangementer lige som man kan indtegne butikker, overnatningssteder, vandreruter m.m. på et kort. Det sidste mest til 
brug for turister.

Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale
interesser I Ringive, Uhe, Lindeballe og Åst skal varetages.
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En evt. ny jernbane til Billund og den Midtjyske Motorvej står stadig udi det uvisse.   Vi var den 2. juni med i en lille 
demonstration mod Billundbanen. Politikere og lufthavnsdirektøren var af Vejle Amts Folkeblad inviteret på en togtur 
fra Thyregod til Vejle, hvor de skulle diskutere Billundbanen. Vi var mødt op på stationen med skilte.                              
Vi påpegede i sin tid i et høringssvar til Billundbanen at hvis man ville have en sådan bane, skulle man følge de 
korridorer som der var i landskabet i forvejen. Det vil sige en jernbane langs den nye motortrafikvej mellem Vejle og 
Billund. Vores indsigelse blev besvaret af Banedanmark således.                                                                           
 Banedanmarks kommentarer 
En direkte letbaneforbindelse til 100 km/t mellem Vejle og Billund langs motortrafikvejen blev 
undersøgt af Trafikstyrelsen i 2012. Med en sådan letbane kan der opnås ca. 6 minutters 
kortere rejsetid fra Vejle til Billund (23 minutter i stedet for 29 minutter). Men 
letbaneløsningen vil også koste ca. 500 mio. kr. mere at anlægge og kræve et skift i Vejle for 
alle passagerer til Billund. Løsningen blev bl.a. af denne årsag fravalgt ved en lokal politisk 
beslutning i 2014. 
Hvis linjeføringen langs motortrafikvejen skulle udføres som jernbane, ville rejsetiden måske kunne reduceres 
yderligere 2-3 minutter, men prisen ville være betydelig højere, ikke mindst pga. vanskelighederne ved at forbinde 
banen i Vejle, hvor en jernbaneløsning formentlig ville kræve et tunnelanlæg under dele af byen.         
Selv om det bliver en dyrere løsning er der jo ingen tvivl om at det er den rigtige på alle måder. Den bliver den 
hurtigste, den skal selvfølgelig elektrificeres, der bliver ingen gener for banen mod Herning og så ødelægger den ikke 
mere natur og landskab.
På vejdirektoratets hjemmeside står der at WWM-redegørelsen om den nye Midtjyske Motorvej vil blive offentliggjort i
slutningen af 2019. Der går dog rygter om at den er udsat. At der er brug for at få et bedre vejforbindelse mellem 
Karlskov og Billund er der ingen tvivl om. Vi vil følge udviklingen tæt og prøve at påvirke projektet således at det giver
mindst mulige gener for vejens naboer. 
Sidste vinter startede vi op med at holde ”Fredagscafe´” En eftermiddag hvor man mødtes til socialt samvær og hvor 
man kunne diskutere forskellige emner. De var i begyndelsen godt besøgt, men interessen døde ligesom ud da der var 
forår i luften. Vi har ikke planlagt Fredagscafe` i år. Andre kunne måske tage idéen op.
På disse Caféer diskuterede vi bla. om området og dermed Lokalrådet skulle have et nyt navn. Vejle Vesteregn er jo et 
godt gammelt navn, som er blevet brugt for området i mange år. Dog ved mange ikke hvor vi er placeret på landkortet 
og tror at vi ligger lige i udkanten af Vejle by. Processen med et nyt navn er stadig i gang og vi vil gerne have nogle 
input desangående. Lokalrådet heder dog stadig Lokalråd Vejle Vesteregn og den føromtalte APP heder Ringive, Uhe, 
Lindeballe og Åst.
Inger Kafton Foss har i mange år været udpeget til Lokalrådet af Åst Borgerforening. Hun har valgt at trække sig, og 
bliver i stedet afløst af Martin Fog Skovlyst. Jeg vil gerne takke Inger for den indsats du har ydet i Lokalrådet. 
Ligeledes vil jeg takke resten af Lokalrådets medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Ordstyreren sagde tak til formanden for beretningen og lagde op til kommentarer:

Rigtig flot med plantning af de 110 lindetræer plantet som Lindeballes fremtidige daglige front tak til 
kommunen for støtten og tak til dem der har udført arbejdet.

Banen nok ikke død endnu?
Så Inger opfordrer til at sende en hilsen til den nye trafikminister om Billundbanen – måske lægge op til 
drøftelser om Bane og bæredygtighed.

d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste 
regnskabsår.
Herluf fremlagde regnskabet.
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Kommentarer til regnskabet:  
Projektet ”Lindetræer i Lindeballe” vil først optræde i regnskabet for næste år da det førs afsluttes i det nye 
regnskabsår.
En lille rundspørge foranlediget af beløbet til avisannoncen: Er der nogen der er her fordi de har se 
annoncen i avisen. Der var ingen positive tilkendegivelser. Lindeballe.dk og ”Mund til øremetoden” er de 
væsentlige informationskilder. Bestyrelsen opfordres til at overveje om der fremtidig skal annonceres i 
avisen..

Jytte vil arbejde for at beløbet til Lindeballe Forsamlingshus ikke skal betales fremover.

Der opfordredes til at søge støtte til Foredragsholdere og lignende.

Herefter afstemning om regnskab. Enstemmigt godkendt

e. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

f. Valg til Lokalråd 
Som vanligt skriftlig procedure. Gerne flere navne.
Der startedes med en præsentation af de nuværende medlemmer.
Herefter oplystes at det er Anni Assenbjerg der er på valg
Stemmetællere i gang med at dele sedler ud og samle ind.
Der fremkom en række navne der ved direkte forespørgsel trak sig, hvorefter Anni var ene tilbage.
Anni Assenbjerg blev valgt med applaus.

g. Valg af revisor. 
Her blevder foreslået genvalg  af Karl Plougstrup-Petersen, vedtaget med applaus.

h. Eventuelt. 
Her forsattes drøftelserne om bane og motorvej, de endte med opfordring til bestyrelsen om kontakt til 
ministeren om begge dele. Bliv ved med at ”gøre opmærksom på problemstillingerne” ellers for man ingen 
indflydelse. Inviter eventuelt Ministeren hertil med dagsordenen ”Lokalområdet Argumenter for det ene og 
det andet.”
Offentliggørelse af Motorvej, dato kendes ikke. uvisheden sætter lokalsamfundet ”Totalt i stå”.
Ny skæv vinkel kan måske løse op, prøv at se på helhedsbetragtninger.
Lokalrådet opfordres til at arbejde for nærkontakt til ministeren

Ordstyreren sluttede Årsmødet med:
TAK for god ro og orden
Ordet til formanden der afsluttede med:
Tak for god styring af mødet.
Herefter var det tid til 
KAFFE og lagkage.

Program efter årsmødet
Indlæg ved 

Tyge Mortensen 
kendt som stifter af Landsbyhøjskolen, højskoleforstander og foredragsholder.

”Hvordan styrker vi sammenholdet og vores fælles identitet i Lokalsamfundet”.
Herefter mulighed for drøftelse af dette for vort lokalområde så vigtige spørgsmål.
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Jens bød Tyge velkommen med en opfordring til kort at præsentere sig selv og derefter blot gå i gang.
Det blev et forrygende foredrag med gennemgang af de mange aktiviteter Tyge er involveret i og med 
masser af relationer til landsbyudvikling i fortid, nutid og udsigter for fremtiden.

Blot for at nævne nogle af Tyges referencepunkter i stikordsform. 

Højskoleforstander for Landsbyhøjskolen med dyb interesse for aktiviteterne og udviklingstendenser i 
dagens landsbyer. 
F.eks. Mørket i Rudme.dk

Et andet af Tyges udgangspunkter er som Generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning, bl. a. arbejdet 
med tidsskriftet Futuriblerne. 
I forbindelse hermed talte han om relationer og nævnte tanker og udviklinger beskrevet i ”Morgendagens 
mand – Ebbe Kløvedal Reich 1993” der handler om Danmark omkring 1885, hvor Højskolerne kom til som 
svar på den ydre fjende. Estrups ledelse af landet og ”Den folkelig selvhelbredelse”.

Tillid og overskuelighed, Tingstedet, det lokale demokrati med signe egne Roller, Regler og Rum. Hvordan 
foreningsmodellen opstod med ”Fingeren i tidsjorden”, baseret på Frivilligheden i Civilsamfundet.

Landsbyerne er Danmarks DNA
Foreningerne er Danmarks rygrad.

Hvordan involverer vi nye når det knirker, for det gør det?
Tiden er til nye model, hvordan bruger vi den?

Vi skal opfinde fremtiden. Nyt opstår bedst i overskuelige enheder. (Nok ikke i byerne).

Nyt Danmarks kort med fokus på landet, Faciliteret af udviklende samtaler i kaffegrupper?

Og sådan blev det ved, næsten ikke til at stoppe.
Meget inspirerende.

Aftenen sluttede med at formanden udtrykte en varm tak til Tyge Mortensen for en inspirerende aften.

Yderligere informationer på 
https://www.landsbyhojskolen.dk/ 
https://www.linkedin.com/in/tygemortensen/?originalSubdomain=dk 
https://www.facebook.com/tyge.mortensenxsz 
https://www.fremtidsforskning.dk/?dt_portfolio=16764 

Referat: 
Alan Anov
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