Referat af lokalrådsmøde d. 17 juni 2019
Alle mødt minus
Leif Andersen (meldte ikke afbud)
Lars Bering (meldte ikke afbud)
Allan Christensen (meldte ikke afbud) afbud efter mødet.
Erik Nielsen (meldte afbud)
Per Thomsen (meldte afbud)
Hans Weber (meldte afbud)
Ny repræsentant for børnehaven var Jannie Andersen.
Mødet startede med indlæg fra Mads som gennemgik den nye hjemmeside
www.lindvedinfo.dk som han har stået i spidsen for.
Hjemmesiden er tidssvarende og er lavet så den opdaterer sig selv mest
mulig, så den kræver mindst mulig vedligehold og har diverse flere
muligheder og daglig backup mm.
Kig meget gerne rundt på hjemmesiden. Vi håber i syntes den er spændende
og har man forslag/ønsker/rettelser til hjemmesiden kan man rette
henvendelse til Mads som har ansvaret for hjemmesiden.
Kontakt info til Mads står under medlemmer af lokalrådet.
Efter Mads indlæg fremviste firmaet BL Visuals div dronebilleder.
Lokalrådet har fået taget dronefoto af Lindved by - området udenfor
Lindved samt flere andre lokaliteter som firmaet BL Visuals har sponsoreret
lokalrådet og de vil fremover hjælpe lokalrådet med disse opgaver som
hjælp til byen - TAK for det Benjamin og Lasse.
Jannie Andersen som er repræsentant for børnehaven arbejder som grafiker
er kommet med i udvalget som har med den nye velkomstfolder at gøre –
sikker på hun kan gøre den spændende at læse og kigge i.
Keld klappede byen, Lindved på skulderen for at have opnået mange ting
allerede i år, vellykket byfest, multibane, restaurering af sognegård, ny
udstykning, mange gode arrangementer, ny by granit-varetegn mm, tegn på
godt foreningsliv, engagement og sammenhold.
Aage, Keld og Karsten har været til møde med kommunen ang. nye Vejnavne
til det nye område tæt/lav og på sigt nok nyt boligområde mod
nord/Skovvej.

Der bliver søgt om vejnavnet : Helga og Carl Nielsens vej til stamvejen og det
tæt/lav : Lindehaven.
Der bliver bebygget på Helga og Carl Nielsens jord, disse 2 mennesker har
førhen været 2 meget aktive i Lindveds virke.
Bent fortalte at det tætte/lave bebyggelse ved Lindved Skovby med ca 20
lejemål kommer i udbud nu og d. 1. september bør man kende en bygherre
til dette projekt.
De 4 grunde ved Tingbakken der har været i udbud skulle også være så godt
som sikker.
Så der kan vi se frem til ca. 8 lejemål, måske i starten af næste år.
Det er virkelig fedt at der bliver solgt grunde i Lindved Skovby og næsten
udsolgt igen - men for pokker hvor er det FRUSTERENDE at få at vide fra
kommunen at der måske/nok går i hvert fald 1.5 år Igen, inden der er lavet
ny lokalplan for området, det er bare IKKE godt nok - Lindved er ikke
engang med i den næste års planlægning at nye lokalplaner.
Lokalrådets forretningsudvalg skubber på og gør hvad den kan, men der
blev også nikket til at jo mere alle gør opmærksom på problemet over for
kommunen, jo mere må der ske - det skader i hvert fald ikke.
Der har været 3 mand fra lokalrådet, Aage, Keld og Karsten til fællesmøde
ved kommunen vedr. trafiksikring af bla. Lindved, så nu krydser vil fingre
for at de vil prioriteter os denne gang, vi lagde bla. vægt på børns vej til og
fra skole.
Karsten fortalte at lokalrådet har fået afslag fra Vejdirektoratet på at få et
skulptur / kunst eller andet anbragt på rundkørsel ved motorvejen.
Max forespurgte via skolen lokalrådet om bla. økonomisk hjælp på en eller
anden måde til legeplads.
Det blev besluttet at skolen skulle komme med projekt og priser og så kunne
lokalrådet derefter tage stilling til dette.
Max forespurgte via skolen også på noget hegn/net uden for multibane ned
mod sognegården, for at mindske risiko for løse bolde på vejen og p-pladsen.
Hans Weber har skrevet at Lindved gymnastik forening har tilbudt at flytte
beachvolleybanen som nu ligger bag skolen om på en plads i forlængelse af
multibanen.

Lokalrådet er IKKE interesseret, - ledergruppen mener, at et sådan flytning
vil ødelægge profileringen af multibanen – nyt net kan evt. doneres!
mm.
Der blev opfordret til at tage sine havestole med hjem når de har været
brugt i parken, de efterladte stole har det med at gå/blive slået i stykker og
det ser ikke så smart ud.
Egon fortalte at Lindved hallen står for en renovering af gavlene med bedre
isoleringsevne og nyt tag på cafeteriaet samt nye vinduer og døre, i farver og
design så det bliver en helhed at kigge på den nye skole og multihal.
Dette har en pris på godt 400.000 kr.
Endnu en gang fortalte Aage hvor godt de bliver taget i mod når ham og Keld
er på rundtur med velkomstkurven til nye beboere i Lindved.
Og Keld sluttede aftenen af med den møgtrælse nyhed om at han holder som
formand i Lokalrådet til næste møde i september – ærgerligt, ærgerligt.
Så kom endelig og meld dig på banen hvis du drømmer om sådan en
spændende opgave med hjælpsomme mennesker omkring dig.
Aage forsætter og udskyder sin afgang som kasserer 1 år mere, så der bliver
der også en ledig stilling.
Referatet skrevet af
Karsten Østergård

