
Lokalrådsmøde onsdag den 26. januar 2022

Tid og sted: kl. 19.30 i Lindeballe Forsamlingshus

Til stede ved lokalrådsmødet:
Jens Uth
Leif Søndergaard
Herluf Tang
Alan Anov
Torben Hørlyck
Karl Skovgaard

Afbud
Peter Brun

Dagsorden:
1. Velkomst 
2. Meddelelser ved formanden.
3. Landsbyvision/Projektforslag
4. Ny motorvej.
5. Facebook siden Lokalråd Vejle Vesteregn.
6. Eventuelt
7. Næste møde.

REFERAT

1. Velkomst 
Formanden bød velkommen.
Velkommen til Torben Hørlyck som repræsentant for Aast

2. Meddelelser ved formanden
Landsby visionen bliver først vedtaget 9. februar 2022.

Kommuneplan, vi har lavet indsigelse. Den endelige plan forventes vedtaget 
den 1. februar 2022, 

Henvendelse fra Karina Kjeldsen vedr. Lokalplan. Hun efterlyste nærmere oplysninger om 
grundes placeringer i forhold til landsbyafgrænsning. Ønskes afklaringer eller ændringer i 
fremtidige lokalplaner, så skal vi være i rigtig god tid.
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Vi følger med i hvad der sker. Er det et emne, at få set på hvordan det er med 
afgrænsninger og ønsker om at bygge m.v. Uhe og Åst.
21. april 2022 er der årsmøde i Vingsted.
Affaldsindsamling 2. og 3. april officielt i kommunen. Den 23. april i Lindeballe. 
Webinar i morgen om at spare på varmen, der er udsendt information fra kommunen.
Alan kontakter Webmaster Karl Plougstrup-Petersen  vedr. info på lindeballe.dk.

3. Landsbyvision/Projektforslag
Efter kontakt med Peter Sebstrup lyder beskeden at:
Vi godt kan gå i gang med at tænke, men lad lige være med at bruge penge før vedtagelse
der forventes den 4. maj
Definer et konkret projekt som der kan arbejdes med, f.eks.
Cykelrute/r og stier rundt i området
Udsigtstårne (de tre tårne)
Legeplads, skovlegeplads, hundeskov og mødested i Åst.
Vi starter undersøgelser og informerer foreninger for at komme i gang.
Facebook gruppen kan evt. anvendes til formidling og samarbejde.
De 125.000,- kan anvendes til start på et eller flere projekter.
Torben undersøger højdeforhold omkring indflyvningen østfra til Billund Lufthavn, af 
hensyn til eventuel opførelse af et udsigtstårn. Andre pladser undersøges.
Rans Togt blev nævnt. 120 km rundt i Vejle Kommune.

4. Ny motorvej.
Der har været kontakt til Gerda og andre for at gøre opmærksom trafikproblemer på de 
små veje i forbindelse med de nye tilkørselsanlæg til motorvejen. Evt. Omfartsvej, hvor er 
beboerne i Uhe i disse drøftelser.
Faunapassagen, vil der kunne være persontrafik på den?
Karl gennemgik muligheder (manglende) for at person og cykeltrafik kan krydse 
motorvejen. Dette er meget interessant i forbindelse med fremtidige forbindelser rundt i 
Vejle Vesteregn.
Interessante emner at arbejde videre med:
Afkørsel ved Tykhøjetvej.
Omfartsvej ved Uhe. For at undgå trafik gennem byen frem til motorvejen.
Vi vil gerne være med til om muligt at påvirke. Få den med i projektet.
Kan vi komme i dialog med Vejdirektoratet for at få forklaringer omkring muligheder for at 
krydse motorvejen ? Karl arbejder videre på at få kontakt til Vejdirektoratet med det formål 
at få et møde m.v. Kontakt til Give udviklingsråd for at få oplæg m.v. offentligt møde?
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5. Facebook siden Lokalråd Vejle Vesteregn.
Ud over denne gruppe findes der en gruppe ”Det der sker i Ringive Uhe, Lindeballe og 
Åst” 
Vor Facebook-gruppe, skal vi se om vi kan få den op at køre rigtig godt. Strukturen, drift og
vedligehold samt muligheder for link mellem grupperne.
Jens kontakter Peter for om muligt få organisret arbejdet med Facebook gruppen.

6. Eventuelt
Leif arbejder i at få bevaret de gamle gravsten i Lapidarierne ved kirkegårdene. Det er op 
ad bakke, for holdningen i menighedsrådet at gravstenene skal destrueres.

7. Næste møde
Næste møde :            
Onsdag den 21. februar 2022, kl.: 19:30 i Lindeballe forsamlingshus.
Kaffe: Ved Leif

Møde med områdets foreninger.
Orientering om Lokalrådets arbejde, herunder landsbyvision m.v.
Onsdag den 16. marts 2022, kl.: 19:30 i Foreningshus.
Detaljer aftales.

Referent: Alan
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