
Lokalrådsmøde torsdag den 16. december 2021

Tid og sted: kl. 18.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Herluf Tang
Alan Anov
Peter Brun
Karl Skovgaard

Afbud
Torben Hørlyck

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer.
2. Konstituering, Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
3. Meddelelser ved formanden.
4. Evaluering af årsmødet.
5. Kommende sager herunder ny motorvej.
6. Eventuelt
7. Næste møde.

REFERAT

1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer.
Formanden bød velkommen.

Velkommen til Karl
Velkommen (in absentia) til Torben Hørlyck der erstatter Martin Fogh Skovlyst som 
repræsentant for Aast

2. Herefter konstituering: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Skriftlig afstemning
Formand: Jens Uth
Næstformand: Peter Brun
Sekretær: Alan Anov
Kasserer: Herluf Tang
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3. Meddelelser ved formanden
Landsby visionen bliver først vedtaget 9. februar 2022.

Kommuneplan, vi har lavet indsigelse. Den endelige plan forventes vedtaget dags  dato. 
15. december 2021, Resultatet kendes ikke.

Henvendelse fra Karina Kjeldsen vedr. Lokalplan.. Planen er ikke vedtaget tidligere i år, så 
hvornår der sker noget er interessant vides ikke, da der er indsigelser og forslag om flere 
byggegrunde i området, f.eks. ud ad Fortvej.
Vi følger med i hvad der sker.

Facebook side.
Anni har oprettet en Facebook side som kan bruges til information om lokalområdet m.v.
Det drøftedes om brugen og vedligeholdelse m.v.
Der er andre sider, f.eks. Det sker i Ringive, Uhe, Åst og Lindeballe
Steffan Ry Milton kontaktes, for at koordinere informationer på alle relevante informations 
kilder. Flere til at administrere. Formålet må være flest mulige brugere derfor skal vi 
anvende de medier der er bredt ude.

4. Evaluering af Årsmøde
Pæn tilslutning til mødet.
Rigtig godt gennemført, med rigtig god service, Vejle Kommune dækker. Kontakt  direkte 
mellem Tine Ellegaard og Kommunen.

Lars Kastbergs indlæg var kort og godt, desværre kom han alene fra kommunen men 
gennemførte fint.
Interessant at se hvad der kommer med af forslag og hvordan det bliver implementeret.

Vision skal samle området, give fælles identitet.
Projektforslag (125.000,-)
Forslag: 
De 3 tårne og stier mellem dem, Diverse arrangementer omkring dem.
Skove og stier, Shelter. Skovlegeplads og hundeskov og adskilligt flere.
Lars Kastberg samlede informationer ind og Jens vil kontakte Lars for at se hvad der kan 
komme ud af det.

5. Kommende sager herunder ny motorvej.
Karl deltog sammen med ca. 230 på vebinar i onsdags, for at se hvad man kan påvirke 
med nu. Et meget interessant og oplysende forløb. Skal man have en chance for at 
påvirke noget, så er det nu.
Der tages kontakt til personer der er interesserede i om muligt at påvirke den fremtidige 
udvikling.
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Interessante emner at arbejde videre med:

Afkørsel ved Tykhøjetvej.
Få den med i projektet.

Omfartsvej ved Uhe.
For at undgå trafik gennem byen frem til motorvejen.

Cykelsti langs Billundvej fra Granlundvej til Høgelund. 
Der arbejdes på det. Forespørgsel til staten.

5. Eventuelt

6. Næste møde
Næste møde :            
Onsdag den 26. januar 2022, kl.: 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Kaffe: Ved Jens.

Referent: Alan
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