Møde i Lindved Lokalråd
mandag den 2. december kl. 19:00 i Sognegården

Deltagere:
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen
Leif Andersen, Missionshuset
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Egon Juhl Hansen, Lindved Hallen
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Arne Henriksen, Medhjælper
Mads Høvenhoff, (Webmaster)
Lars Bering Kiholm-Lærkegaard,
Lindved Vandværk
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Mogens I. Thomsen,
Lokalhistorisk Forening
M Max Matthäi,
Lindved Skolebestyrelse, (Formand)

Henrik Nansen, Antenneforeningen
Erik Nielsen, Sognegården
Jannie Andersen,
Børnehaven Eventyrhaven
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Bent Poulsen, medhjælper
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Hans Weber, Lindved
Gymnastikforening
(Næstformand og referent)
Karsten Østergaard, medhjælper

Afbud:
Eventuelt afbud meddeles til formanden på max@matthai.dk
Dagsorden

Referat

1.

Hærværk i Parken – hvad gør vi?
Kan der træffes foranstaltninger, så
man undgår hærværk i Parken?

Ny sikkerhedsrude til pavillonen koster
4.500 kr. Den kommer op til foråret.

2.

Natteravne i Lindved?
Anja Hoeck fra Uldum orienterer.

Anja Hoeck fra Uldum - Natteravnene
gav en orientering om, hvordan vi kan
etablere en ordning i Lindved, og
erfaringerne fra Uldum.
Uldum var plaget af ødelæggelser,
larm, narkohandel og ildspåsættelser.
Uldum-NR startede som en gruppe
forældre, der fandt, at noget måtte
gøres.
De har etableret en gå-gruppe under
Tørring Natteravnene, som står som
”ejer” med CVR.
De har haft stor succes med at dæmpe
det uvæsenet. NR sladrer ikke til
forældrene. De vil selv gerne optræde
som forældretyper.
Der er 12 aktive i NR. De går 3 ad
gangen, og mindst én kvinde (Der skal
være en mor-figur).
Som NR har man typisk tur hver anden
måned.

Følg os på Facebook eller se vores hjemme side www.Lindvedinfo.dk

GDPR medfører: Ingen navne.
Inden man får de gule jakker skal man
gennemgå et kursus lokalt. Det er NR,
DK der underviser.
De går oftest fra kl. 20, og uanset
årstid og vejr.
De unge mennesker er 12 – 16. De er
fulde og de ryger. Narko og lattergas
forekommer.
NR er aldrig blevet truet.
De har altid en skraldepose med, så
de unge kan rydde op efter sig.
Har dialog med skolen, biblioteket og
landbetjenten.
Driften koster ca. 5.000 kr./år til jakker
bolsjer og kondomer.
René fra antenneforeningen er med i
Tørring-NR.
Lokalrådet /v. Max vil rejse emnet for
skolen og skolebestyrelsen, og
benytter et kontaktforældremøde til at
få prikket til nogle folk, som vil være
med, eller som kender nogen der vil.
3.

Vildtkameraer?

Vi undersøger mulighederne for
opsætning af vildtkamera(er).

4.

Fri indsigt fra vejen til pavillonen?

Vi ser om vildtkameraer m.v. virker.

5.

Dusør?

Politiet mener, at det kan føre til
yderligere hærværk.
I stedet vil politiet sørge for at lufte
hunde i parken engang imellem i
weekenderne. (De skal huske posen!).

6.

Værktøjscontainer til Parken

Der er behov for et sikkert sted at
opbevare ting og sager i Parken, som
f.eks. kost og skovl, affaldsposer, grill
med tilbehør, krolfkøller, krolfspillernes
plæneklipper m.v.
Kommunens Landdistriktspulje har
bevilliget penge til en aflåselig
værktøjscontainer. Det bliver en
kodelås, som folk der booker
pavillonen får udleveret koden til.
Koden ændres med mellemrum.

7.

Nyt udstyr til Krolfklubben

Krolfklubben fik ødelagt for 3.000 kr.
udstyr ved det store hærværk.
LG har bevilliget 10 nye krolfkøller.
De skal købes gennem LGs faste
leverandør.
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8.

Trafiksikkerhed – Gåfelt ved skolen?

Max prøver at høre Kim Rosendal om
mulighederne for et gåfelt. Det er
nemlig forudsætningen for at skolen
må lave en skolepatrulje.

9.

Facebook-administrator

Curt Lynge er administrator. Max
snakker med ham om at få Mads på
som med-administrator.

10.

Oprydning på Dania

Kommunen har flere løsningsveje i
spil. På et møde torsdag den 12.
december kl. 1600 i Sognegården vil
Morten Christensen fra Kommunen
give forretningsudvalget en nærmere
orientering. Øvrige lokalrådsmedlemmer er velkomne.

11.

Frivillige til pasning af parken.
Se bilag.

Vi har brug for, at nogle friske folk
giver en hånd til pasning af byens
park, og andre praktiske ting i byen.
Det skal gerne være en selvstyrende
flok, som kan hygge sig sammen om
opgaverne jf. vedhæftede forslag.
Sognegårdsforeningen drøfter
forslaget på deres møde den 21.
januar 2020. Opslaget skal være
fælles for Sognegårdsforeningen og
Lokalrådet.

12.

Hvordan skal tilsyn med og
vedligeholdelse af Lokalrådets
fortælle- og motionsstier foregå
fremover?

Kan måske løses af ”The Park Pack” i
samarbejde mellem
Sognegårdsforeningen og Lokalrådet.

13.

Information fra Landdistriktsmøde
den 19. november.

Der er nu 31 lokalråd i kommunen.
Ca. 150 personer var mødt.
Der blev givet et foredrag om skalsikring af folks huse, samt nabohjælp.
Politiet fortalte om deres organisering
og landbetjente.
En ny ting er ”tryghedsambassadører”.
Vores landbetjent Michael Tranholm
(Træffetid hver torsdag fra kl. 14 -17
på Tørring Borgerservice,
Gudenåcentret - Tlf . 51 24 92 09) vil
gerne have en ambassadør i Lindved –
Det blev Aage Poulsen.
Brandingfolkene berettede om deres
aktivitet. – Folder om ”Et sted mellem
Horsens og Vejle”.
www.hedenstederne.dk er fornyet.
Der oprettes en grejbank, hvor vi kan
låne grej til arrangementer m.v.
Den nye strategi for udvikling af
landdistrikterne blev gennemgået.
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Puljerne er uændrede.
Alle foreninger kan søge penge til
projekter, som opfylder formålene.
Man kan bruge ”Min Landsby”-appen
til billetsalg til arrangementer, eller
bare tilmeldinger til gratisarrangementer.
14.

Forslag fra Lindved
Sognegårdsforenings Kunstudvalg
om at Lokalrådet dækker udgifterne
til etablering af lys på Lindveds nye
skulptur

Lokalrådet betaler etableringen.

15.

Parkens Dag – skal den genopstå?

Parkens Dag ligger for tæt på en del
andre arrangementer (Brugsens
koteletfest, byfesten og spejdernes
store loppemarked).
Lokalrådet kan i stedet bidrage til
koteletfesten ved f.eks. at betale for
noget underholdning for børnene.

16.

Drøftelse af Lokalrådets nye
hjemmeside - kan medlemslisten
ikke redigeres?

Mads lægger en opdateret
medlemsliste på hjemmesiden.
https://lindvedinfo.dk/

17.

Information om bolig- og
livsstilsmesse i Vejle,
29. februar - 1. marts

Vi har frist til 9. december med at
bidrage med fotos og tekst.
Vi skal være min 4 personer på
standen fordelt over de 2 dage.
Max, Jan og Aage meldte sig straks.
Nr. 4 bliver en af dem, som ikke kom til
aftenens møde.
Karsten og Jannies roll-up bliver lavet i
3 sæt til opstilling i Sognegården,
Hallen og Brugsen.
Karsten følger op på Kommunens
lokalplanlægning. Vi skal have varer
på hylderne til boligmessen.

18.

Information om legeområde med
aktiviteter til byens børn og unge ved
skolen

Vi har en udskolingsskole med 400
elever og ingen legeplads!
Der er etableret et legepladsudvalg,
som holder sit første møde 3.
december. Der skal være noget for alle
aldersklasser.

19.

Nyt fra foreningerne.

LG har generalforsamling den 26.
februar kl. 19 i Hallen.
Sognegårdsforeningens kalender
kommer ud inden jul.
Generalforsamling 2. marts.
Lokalhistorisk Forening/Sindbjerg
Lokalarkiv har til huse ved siden af
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skolen. Folk er meget velkomne til at
komme og kikke.
Antenneforeningen har
generalforsamling 14. januar kl. 18:30 i
Sognegården.
Tilmelding til Bjarne Nygård.
Børnehaven - Der er ansat 2 nye
dagplejere i byen.
Der har været stor
personaleudskiftning i børnehaven det
sidste år. Der skulle gerne falde ro på
nu.
Der er også udskiftning i lærerkorpset
på skolen. Udskolingen er især
udfordret.
Skolen arbejder med en ”gå-bus”ordning.
20.

Nytilflyttede.

Der er kommet 7 tilflytterfamilier siden
sidste møde. De er meget glade for
velkomstpakken.

21.

Eventuelt.

Pylonerne ved de 4 indfaldsvej skal
vaskes. Opgaverne er fordelt.
Plagborg har købt Agersbølvej 4. De
vil sætte et stort skilt op på gavlen mod
øst med ”Velkommen til Lindved”. Fin
ide.
AV-medie firma tilbyder at lave en
promoveringsvideo. Vi kikker på andre
eksempler. Vi har i forvejen filmen om
”Lindved mulighedernes by” – og den
er rigtig god.
Karsten beder Michael Edlefsen ved
Kommunen om nye orienteringstavler,
som viser ind til skolen, hallen,
Sognegården.

22.

Fastsættelse af næste møde.

Sognegården den 3. februar kl. 19:00

HUSK at orientere dit bagland!
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HWs forslag til jobopslag på Facebook:

Har du fået nok af at være dig selv nok?
Så kom med i The Park Pack1.
Vi hygger os i Tingparken hver den 1. lørdag i måneden
med at holde vores fælles bypark m.v. i orden.
Vi får vores formiddagskaffe kl. 9, og planlægger, hvad der
skal gøres. Og så hjælpes vi ad indtil vi synes, at det er
godt.
Opgaverne kan f.eks. være:
- Renhold af pavillonen
- Tømning af skraldespand
- Vedligehold af stier (Kommunen sponserer grus)
- Vedligehold af legepladsudstyr og sandkasser
(Lokalrådet sponserer)
- Vedligehold af petanquebanerne (Kommunen
sponserer stenmel, og LG sponserer lugejern og
materialer til nye bander2)
- Klipning af hække og trimning af buskadser
- Fældning af træer
- Aftale, hvem der tager kaffe og brød med til næste
gang (Sognegårdsforeningen sponserer3)
Sognegårdsforeningen
og Lindved Lokalråd

1

I gamle dage var The Rat Pack Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. m.fl.
Hvorfor skal det så hedde ”The Park Pack”? – fordi det lyder sejt! Og så kræver det ikke, at man
synger godt.
2 Bilag sendes til LGs kasserer Ellen Rask på ellenrask@live.dk
3 Bilag sendes til Sognegårdsforeningens kasserer Joachim von And på JvA@mail.dk? vedlagt en liste
med hver enkelt deltagers underskrift.
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