
Lokalråd Vejle Vesteregn indkalder til 

Årsmøde 2021

Mandag den 29. november 2021 kl. 18.00 i Lindeballe Forsamlingshus
Mødet starter med smørbrød.

Før årsmødet: Præsentation af Vejle Vesteregn Landsbyvision
v. Lars Kastbjerg ULN /Vejle Kommune.

26 deltagere.

Lokalråd Vejle Vesteregns Årsmøde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
se dem på Lindeballe.dk

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. 

Alle med interesse for Lokalområdet er hjertelig velkomne

Lokalråd Vejle Vesteregn

Lokalråd Vejle Vesteregn er en vigtig medspiller når lokale
interesser I Ringive, Uhe, Lindeballe og Åst skal varetages.



Referat fra Årsmøde 2021

Formanden, Jens Uth bød velkommen og overgik til dagsordenen.

a. Valg af dirigent. 
Carsten Winter foreslået 
Vedtaget med applaus
konstaterede rettidig indkaldt

b. Valg af referent og stemmetællere. 
Alan foreslået som referent
Vedtaget med applaus
Stemmetællere
Arne Troelsen
Lotte Rudolf
Vedtaget med applaus

c. Formandens beretning om Lokalrådets virksomhed.
                                Lokalråd Vejle Vesteregns beretning 2021.
Årets gode nyhed for vores område er at Billudbanen er død. Den var ikke med i 
infrastrukturforliget, så der kommer tidligst en bane efter 2035. Vi har hele tiden ment at 
det var en dårlig løsning at etablerer en sådan bane igennem vores område. En stor 
modstand fra lokalbefolkningen har været en af grundene til at den er taget af 
programmet. Tilbage står der nogle faldefærdige huse som Banedanmark har købt.     Det 
drejer sig om Gødsbølvej 61 0g 63, og Grønhøjgårdvej 1 ved Rostrup. Efter en 
forespørgsel til Banedanmark, har jeg netop i dag fået en tilbagemelding. Banedanmark 
forventer at rive husene ned i 2022. Hvad der derefter skal ske med grundene giver men 
ikke svar på.
Den nye udgave af appen MINLANDSBY har ikke levet op til de krav vi havde til den. 
Derfor er samarbejdet med MINLANDSBY droppet ind til videre. Det er sådan set en 
skam, for der var kommet godt gang i den gamle version før coronaen startede. 
Hen over foråret har vi brugt en del tid på at få lavet en Landsbyvision for hele området. 
Der har været afholdt 3 Walk end Talk arrangementer. En i Lindeballe, en Karlskov og en i 
Åst, lige som vi var til stede ved sponser cykelløbet i Karlskov. I er netop blevet 
præsenteret for resultatet, som jeg synes er blevet rigtig fint. Kommunen har gjort et 
kæmpe arbejde for at få det bredt ud til så mange så muligt og for at få alles meninger 
med.
Igen i år er der blevet afholdt affaldsindsamling i Lindeballe og Karlskov. Vi har lige som de
tidligere år afholdt udgifterne til forplejningen. En god nyhed er det at der ikke ligger så 
meget affald langs vore veje længere.
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Vi har længe haft fokus på problemet med den meget belastede Billundvej og da det først 
på året lød til at den nye Midtjyske motorvej ikke ville komme med i infrastruktur forliget, 
samlede vi et lille udvalg med personer fra Karlskovområdet, for at lægge pres 
Vejdirektoratet og politikerne så Billundvei ikke igen blev glemt. Ud over et møde med 
pressen havde vi møde med Gerda Jørgensen og mobilitetschef Paw Bro Larsen fra Vejle 
Kommune lige som vi fik en henvendelse fra Billund Lufthavn, som gerne ville støtte vores 
ønsker om at få gjort noget ved Billundvaj.  Imidlertid kom der et stykke motorvej med i 
infrastrukturforliget, nemlig fra Give til Billund, så det er ikke realistisk at man ofrer penge 
på en udvidelse af Billund nu. Dog kunne det være ønskeligt at få en cykelsti langs 
Billundvej, men det bliver nok en hård kamp at skaffe penge til det.
Vi havde også fat i Billund Lufthavn i juni hvor der blev holdt et offentligt møde her i huset. 
Lufthavnschef Jan Hessellund gav en grundig gennemgang af lufthavnens fremtidsplaner 
og ikke mindst et svar på hvad de skulle bruge den jord til som de på det seneste hav købt
nord for lufthavnen. Vi fik at vide at der i hvert fald ikke var planer om en ekstra startbane, 
men at arealerne skulle bruges til parkeringspladser og måske serviceerhverv   Et 
interessant og godt besøgt møde.  
I Kommuneplanen 2021 til 2033 fik vi sidste år indføjet et forslag til en landsbyfgrænsning 
for Lindeballe. Afgrænsningen blev imidlertid ikke så stor som vi havde ønsket, så vi har i 
samarbejde med Bo og Linda Hasselstrøm indsendt en klage. Vi ønsker en udvidelse af 
afgrænsningen langs Fortvej for derved at give mulighed for 3 byggegrunde.  
Kommuneplanen bliver endelig godkendt af kommunalbestyrelsen den 15.-12.
Der har i dagspressen været noget debat om den nye motorvej til Billund. Man er blevet 
opmærksom på at Vejdirektoratet ikke vil etablere en af og tilkørsel ved Tykhøjetvej.  Det 
er også et problem for vores område, da noget af den trafik som ville benytte en sådan 
afkørsel, formentlig vil benytte den nye af-og tilkørsel ved Uhe. Det vil alt anden lige give 
mere trafik på vores små veje, lige som det vil give mere trafik igennem Uhe by. I det hele 
taget vil der komme mere trafik igennem Uhe da alle der kommer vest fra vil køre igennem
byer for at komme til Billund, og på sigt helt til Haderslev. Jeg mener at vi skal arbejde for 
at der bliver en afkørsel ved Tykhøjetvej og at få den nuværende Farrevej ved Karlskov 
drejet nord om Uhe og ind til den nye tilkørsel, for på den måde at aflaste Uhe by.
Tak

Herefter blev ordet givet frit for spørgsmål til beretningen

Frede: det ser at cyklesti fra lufthavnsrundkørslen og hen til  hen til Granlundvej er 
udervejs Billundvej er en Statsvej det giver problemer f.eks. når det gælder - Standarder 
for cyklesti når det er vejdirektoratet er indvolveret.

Carl: hvad kan vi gøre når nu Motorvejen kommer. Fællesskab om at finde ud af hvordan 
man best kommer gennem gennem forløbet. Hvem kan noget i denne situation? Jørgen 
Brod?
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Det foresloges Lokalrådet, at indkalde til møde om motorvejen nu den kommer,
hvorfor, hvordan osv 
Synliggøre hvor og hvad det kommer til at berøre lokalområdet.
Få fokus på hvad linjeføringen betyder. Jens fandt den frem og satte det på stoirskærmen.
Det nye lokalråd har en opgave.

Beretningen blev godkendt med applaus.

d. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste 
regnskabsår.

Herluf fremlagde regnskabet

Regnskabet blev uden kommentarer, godkendt med applaus

e. Behandling af indkomne forslag.
Formanden oplyste at der ikke er modtaget forslag til drøftelse på årsmødet.

f. Valg til Lokalråd 
Formanden introducerede nuværende medlemmer,både udpegede og valgte.
Udpegede:
Alan Anov, udpeget af Foreningshuset
Herluf Tang, Lindeballe Borgerforening
Martin Fogh Skovlyst,  Aast Borgerforening

Valgte:
Jens Uth
Anni Assenbjeg
Peter Bruun
Leif Søndergaard

På valg er Anni Assenbjerg

Stemmetællere delte sedler ud til forslag til nye medlemmer
Skriftligt afleveredes følgende forslag:
Søren Winter – nej tak
Carl Skovgaard
Anni Assenbjerg
Jørgen Peter – nej tak men hjælper gerne
Lotte Rudolf – nej tak men hjælper gerne
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Herefter skriftlig afstemning med følgende resultat:
Anni 3 stemmer
Carl 20 stemmer

Carl valgt med applaus

g. Valg af revisor. 

Karl Ploughstrup
genvalgt med applaus

h. Eventuelt. 

Alt kan drøftes men intet vedtages.

Bane til Billund er ikke med i infrastrukplanen, OK kan så ikke komme med igen før efter 
2035.

Jens, hvad er holdningen til landsbyvisionen, En rigtig god idé giver synlighed også inde i 
Vejle. ULN er meget positive overfor initiativer i landdistrikterne

Forslag fra Peter
Fugletårne i Lindeballe (Fortvej) og Åst så der var ”overblik” ligesom i Ringive.
Stiforslag vil så være at ”Gå mellem de tre tårne”

Fremtidig slogan:  Vejle Vesteregn - Toppen af Vejle Kommune

Bakker op om samarbejdet med Vejle Kommune De er meget lydhøre overfor ønsker 
herfra. Et eksempel: tilskud til at gøre det pænt på den gamle forsamlingshusgrund i UHE
Et andet eksempel er: Oprydning og plantning m.v. ved mindestenene ved Lindeballe 
Kirke.

Der findes flere puljer i ULN.  De er meget viliige til at støtte lokale initiativer.

Foreningshuset har også meget gode erfaringer med samarbejdet med Vejle Kommunen.

Kommunikation på Lindeballe.dk, via skolen og facebook osv. der opfordredes til at bruge 
det mest muligt.
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Der opfordredes til at indkalde til en foreningernes aften for at sælge landsbyvisionen og 
styrke samarbejdet.

Ordstyreren slutte årsmødet med at takke for god ro og orden

Den afgående formand sluttede med.
Tak til Carsten for rigtig god styring af mødet.
Velkommen til Carl
Tak til Anni for godt arbejde i mange år herunder tid som fomand.

Tak til Jytte og Anna for rigtig god forplejning.

Referat:

Alan Anov
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