
Referat af  lokalrådsmøde onsdag den 31.-3. kl. 19.30 
i Lindeballe Forsamlingshus.

Deltagere:
Jens Uth
Herluf Tang
Peter Brun
Anni Assenbjerg 
Alan Anov på Teams 

Afbud
Martin Fogh Skovlyst 
Leif Søndergaard

Velkommen ved formanden

1. Visuel møde med Heino fra Minlandsby .
Introduktion til mødet ved Jens Uth.
Lidt om de problemer vi oplever ved overgang til den nye version og sammenfaldet ned 
COVID-19 problemer.
Snak om problemstillingerne som vi ser det. F,eks. Ser vi det som vigtigt at det er Vejle 
Vesteregn og landsbyerne altså Uhe, Åst og Lindeballe optræder som det vigtigste. Heino 
påpegede betydningen af at man kan lade sig inspirere ved at se hvad der foregår andre 
steder i landet. Det betyder at det er brugerens opsætning der gør hvor man starter. Heino 
indrømmer at det er for vanskeligt at få gjort sit lokalområde vigtigst.
Snak om oplevelserne omkring indsætning af oplysninger på app-en i forbindelse med 
COVID-19 nedlukninger. Fremover skal det måske introduceres i mindre bidder så 
udviklingen bliver mere og mere synlig.
Betalingsmodul i det nye forhåbentlig klar til sommer.
Kalendermodulet under revision.
Integration med Conventus (Vejle Kommune booking og betalingssystem i fobindelse med 
idrætsfaciliteter) med i overjelserne.
Hvordan ser Heino på fremtiden? De på tentielle brugere har reageret mege forskelligt på 
situationen.
Minlandsby føler sig nød til at partner op med andre organisationer/virksomheder for at få 
større impact på ”kundekredsen”. At stå sammen og gøre det bedre for alle deltagere er et 
af hovedmålene.
Får at få gang i det igen må vi få nogen til at lægge noget på. Lukke op hos os skal give 
vores område. Første klik!!!
Forhåbentlig kan vi gå i gang når der er tilstrækkelig vaccinerede, forhåbentlig til efteråret 
altså august+
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Betalingsmodulet SKAL med. Fællesskabet skal være driveren. Når vi kommer i gang igen.
Der skal udarbejdes en plan for genintroduktion som vi kan tro på. Heino kommer gerne 
igen.
For ar der kan ske noget skal der indhold på og for at det kan ske, skal der lukkes op igen 
(COVID-19) så der er aktiviteter der kan lægges på.
Derfra kan vi så begynde en aktiv markedsføring.

2. Beslutning om hvad vi gør omkring MINLANDSBY.
Det besluttedes at vi afventer COVID-19 udviklingen og så vender tilbage.

3. Landsbyvision- Walk and talk.
Der er walk and talk I Lindeballe, Uhe og Åst
Vigtigt at der deltager personer der repræsentere området
Hvad er vision for området og landsbyerne?
Er det fælles for området eller landsbyerne hver for sig.
Attraktivt for? Forskønnelse?
Turen i Lindeballe starter ved forsamlingshuset.
Start mod smedegaadssøen, Petershøj og så rundt I området.
Vision: kunne handle om mere synlighed på områdets stednavne og naturen I området.

4. Evt. og næste møde
• Den 17. april 2021  afholdes affaldsindsamling.

• Efter påske og Corona restriktioner skal vi have arrangeret et møde med Direktør for 
Lufthavnen, for at hører om deres ide / plan med at købe jord op på nord siden af 
motortrafikvejen ind i Vejle kommune / vores lokalråds område. Leif har haft kontakt 
med Lufthavns Direktøren ( Jan Hessellund ), og han vil gerne deltage i et møde.

Næste møde:
10. maj 2021 19:30 i Lindeballe Forsamlingshus.
Anni tager kaffe med.

Referent
Alan
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