Referat lokalrådsmøde d. 9 september.
Afbud fra
Hans (næstformand)
Lars (vandværket)
Kelvin (medhjælper)
Erik (Lindved sognegård)
Henrik (antenneforening)
Jørgen (lokal historisk)
Ikke afbud fra Leif (IM)
I følge vedtægterne konstituerende møde.
Formand Keld berettede om hvad lokalrådet og forretningsudvalget havde lavet det forgange år.
(kan læses i de forrige referater).
Keld havde som tidligere sagt at hans sidste dag som formand i lokalrådet var til dette møde.
TAK KELD for din tid som formand og altid store interesse for Lindved og kæmpe arbejde du har
gjort for byen.
Og så blev der stille et øjeblik da en ny formand skulle findes, men Aage havde hurtigt en kanin i
ærmet og det var Max Matthäi der gerne ville prøve kræfter med formandstitlen.
Max er repræsentant fra skolebestyrelsen.
TAK MAX vi ser frem til godt samarbejde.
Så fremover består forretningsudvalget i lokalrådet af
Formand : Max Matthai
Næstformand og sekretær : Hans Weber
Kasser : Aage Poulsen
Keld rettede tak til Mads for udførelse af ny hjemmeside, Lindvedinfo.dk samt at få minlandsby
appen på benene.
STOR TAK MADS.
Lokalrådets populære velkomstkurv blev udvidet med gavekort fra LG med 1 sæson gratis
kontingent.
Lokalrådet var inviteret af kommunen sammen med 5 andre lokalråd for drøftelse af trafiksikkerhed
i lokalområderne.
Formålet var at der skulle prioriteres hvor vi mente der skulle gøres en indsats.
Ikke at det bliver gennemført, men kommunen havde måske fået 20 forskellige forslag over tid fra
beboer her i byen.

Vi fik den nye velkomstfolder at se og woow den er flot - Takke være Jannies flotte grafiske
arbejde - det er bare blevet godt.
Folderen vil personligt blive delt ud, bla. af lokalrådets medlemmer.
Så kig i den og lad den ligge fremme, måske besøgende også lige vil kigge i folderen.
STOR TAK JANNIE MF.

Nyeste vedr. (Dania skrot) er at pladsen skal være ryddet d. 11 september, med lad os nu se.
Carl Johan berettede at der havde været 140 til spis sammen aften d. 2 september.
Bent P sagde at der var gang i arbejdet med at få lys etableret på Lindveds nye Lindeskulptur.
Også her en STOR TAK til udvalget for at indsamle de 150.000 kr som skulpturen kostede.
Jannie fra børnehaven fortalte at der var problemer med at få pladser i dagplejen i byen pga
manglende dagplejer.
Så det er nu hvis du har lyst til at blive “selvstændig” kommunen søger dagplejer i Lindved.
Mads fortalte at byfestudvalget havde besluttet at give/donere 90.000 kr til et net som kan dele den
store hal op i to dele.
VIRKELIG FLOT så husk at støtte LINDVED BYFEST.
Multibanen blev indviet d. 3 maj.
Det blev et SUPER resultat og stor TAK til HANS for det store læs med at få de 570.000 i hus.
Aage kunne således glad berette at det planlagte og afsatte beløb til multibanen ikke er blevet
brugt så kassebeholdningen var ikke så ringe endda.
Thyras vænge 3 er nu næsten udsolgt og så mangler Lindved igen nye udstykninger, så derfor har
lokalrådet presset på for at fremskynde dette. Lindved var egentlig ikke med i den planlagte
omgang (2019/2020) for planlægning af nye udstykninger i kommunen, men lokalrådets
argumenter har de åbenbart lyttet til og Lindved er nu med i nuværende planlægning for
udstykninger.
Endnu engang et bevis på lokalrådets betydning for Lindved.
Der blev også oplyst at stykket mellem Toftevej og Thyras Vænge er blevet solgt til privat investor
og der nok inden læge står 20 lejligheder på 108 m2 klar.
Vejen der fører til det nye boligområde kommer til at hedde Helga og Karl Nielsens vej.
Ligeledes er der også snart 8 lejemål klar ved Tingbakken.
Egon kunne berette at hallens renovering gik rigtig godt og planmæssigt.
På mødet kom Claus Thaisen, byrådsmedlem fra Uldum som fortalte lidt om hvad Højtoften blev
anvendt til.
I bofællesskabet på Højtoften er der plads til 19 voksne. Målgruppen er kendetegnet ved, at have
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i let eller middelsvær grad og/eller en erhvervet
hjerneskadet.
Tak igen til afgået formand Keld Hermansen.
Referatet skrevet af
Karsten Østergård

