Møde i Lindved Lokalråd
mandag den 3. februar kl. 19:00 i Sognegården

Deltagere:
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen
Jannie Andersen,
Børnehaven Eventyrhaven
Leif Andersen, Missionshuset
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Egon Juhl Hansen, Lindved Hallen
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Arne Henriksen, Medhjælper
Mads Sørensen Høvenhoff,
(Webmaster)
Lars Bering Kiholm-Lærkegaard,
Lindved Vandværk
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke

M Max Matthäi, (Formand)
Lindved Skolebestyrelse
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Erik Nielsen, Sognegården
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Mogens Thomsen,
Lokalhistorisk Forening
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Hans Weber,
Lindved Gymnastikforening
(Næstformand og referent)
Karsten Østergaard, medhjælper

Afbud:
Eventuelt afbud bedes venligst meddelt formanden på max@matthai.dk.

1.

Dagsorden

Referat

Regnskab og budget

Regnskabet blev godkendt.
Budget:
Henvisningstavler ved
skolen og SFO:
20’ redskabscontainer til
vandalsikker opbevaring
i Parken:
Ny rude til pavillonen i Parken:
Redskaber til
Tingparkens Venner:
Vedligehold af legeplads i
Tingparken:
Boligmesse i Vejle
Reparation af pyloner ved
indfaldsvejene:
Belysning ved skulpturen:
I alt:

5.000

30.000
6.000
4.000
4.000
1.000
4.000
2.000
56.000

Forslag til vedtægtsændring:
”Budgettering udgår af vedtægternes
§ 6”.
Endelig vedtagelse af
vedtægtsændring på næste møde.
Følg os på Facebook eller se vores hjemme side www.Lindvedinfo.dk

2.

Oprydning på Daniagrunden

Forretningsudvalget havde møde med
afdelingsleder Morten Christensen
den 12. december fra Hedensted
Kommunes Miljøafdeling. Han gav en
orientering om Kommunens
bestræbelser på at få ryddet op på
grunden.
Affaldet kommer jf. vejesedler fra
Københavns Kommune, som altså
ikke har sikret sig, at deres affald blev
bortskaffet lovligt.
Hedensted Kommune har bedt
København om til at tage det tilbage.
Det har København umiddelbart afvist.
Hedensted har ikke accepteret
afslaget og forsøger nu at få en aftale
med København og den kæde af
indsamlervirksomheder, som har
håndteret affaldet. Hedensted
Kommune bliver med mellemrum
kontaktet af skiftende jurister fra
Københavns Kommune om sagen.
Lokalrådet har desuden bedt
Kommunen om at få Politi og
Toldvæsen til at undersøge om de
mennesker der færdes/bor på stedet
har opholds- og arbejdstilladelse og
betaler skat som andre der arbejder
her i landet. Kommunen forfølger
dette problem med planloven.
Kommunen får juridisk bistand fra
Mads Kobberø, som er topjurist på
miljøområdet.

3.

Frivillige til pasning af parken.

Sognegårdsforeningen tilslutter sig
Lokalrådets forslag om etablering af
en selvstyrende gruppe under
Sognegårdsforeningen og Lokalrådet
til pasning af Parken m.v.
Et udkast til opslag blev godkendt
med enkelte rettelser. Opslaget
sættes på Facebook sidst i marts med
opfordring om at møde op den 4. april.

4.

Dato for forberedelse af plads til
redskabscontainer i Parken

Lørdag den 4. april.

5.

Bolig- og livsstilsmesse i Vejle,
29. februar - 1. marts

Lindved repræsenteres ved Max, Jan
Aage og … stiller på messen og
sælger byen.

Side 2

Det er meget ærgerligt, at Kommunen
ikke har sørget for at vi har ledige
byggegrunde at tilbyde.
Men så er der jo brugte huse til salg!
6.

Natteravne, opfølgning fra sidste
møde

Lokalrådet vil ikke drive det, men Max
har haft det oppe i skolebestyrelsen.
Til marts er der kontaktforældremøde,
og der bliver der spurgt ind til, om
nogen vil være med til at drive det.

7.

Trafiksikkerhed i Lindved

Kommunen har netop vedtaget en ny
trafiksikkerhedsplan.
Den omfatter i alt 47 lokaliteter i
kommunen.
9 projekter har høj prioritet. Det er
prisbillige arbejder, som må forventes
at kunne udføres ganske hurtigt.
Dernæst er der 11 projekter med
middel prioritering, herunder
trafiksikring i Lindved (Se vedhæftede
stamblad). De ligger i et prislag
mellem 25.000 og 300.000 kr. Lindved
er anslået til at koste 100.000 kr.
De resterende projekter har lav
prioritet, og er gennemgående dyrere.
Hvilken takt projekterne gennemføres
i afhænger af de bevilligede penge.

8.

Nye orienteringstavler, som viser ind
til skolen, hallen, SFO, Lokalhistorisk
og Sognegården

Kommunens regler er: ”Hvis der kan
gives tilladelse til etablering af
kommerciel servicevejvisning vil
Hedensted Kommune – sammen med
tilladelsen - fremsende en faktura på
3.175 kr. inklusiv moms pr skilt.
Beløbet dækker indkøb,
administration, opsætning og den
daglige drift. Når beløbet er betalt, vil
kommunen bestille skiltene og
efterfølgende opsætte disse.”
Vi undersøger det nærmere.
SFO og Lokalhistorisk skal med på et
skilt.
Halbestyrelsen er i gang med at få
lavet orienteringstavler, som placeres
vest for cykelskuret.

9.

Status på det nye Legeplads-/
aktivitetsområde ved skolen/hallen

Legepladsen skal være for hele byen.
Den skal også kunne bruges udenfor
skoletiden.
I starten af marts kommer der 3
firmaer og præsenterer deres ideer til
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indretning af pladsen for skolens
legepladsudvalg.
LG har planer om opstilling af en
pannabane i tilknytning til multibanen.
Det skal indarbejdes i en samlet plan
for området.
10.

QR-pæle.

Thomsen fjerner pælene langs
sportspladsen indtil vi har fået nogle
nye og længere pæle fra
Landdistriktsrådet.

11.

Nytilflyttede.

Der var ingen tilflyttere i december.

12.

Nyt fra foreningerne.

23. februar har Brugsen
fastelavnsfest.
26. februar generalforsamling i LG.
2. marts holder Sognegården og
Sognegårdsforeningen
generalforsamling.
5. marts kl. 19: Lokalhistorisk
Forening afholder generalforsamling i
Sognegården.
Ninna og Per Sørensen, som begge
er født i Lindved, vil efter
generalforsamlingen fortælle
erindringer fra deres liv.
17.marts kl. 19 inviterer
Sognegårdsforeningen, Lokalhistorisk
Forening, Missionshuset og Sindbjerg
Kirke til fællessang i Sognehuset med
temaet ”Forår”.
24. marts generalforsamling i Hallen.
30. marts 17:45
Sognegårdsforeningen holder
spissammenaften.
Skolen: Anne går på pension ved
udgangen af marts. Der er 13
ansøgere til stillingen.
23. april generalforsamling i Brugsen.
25. april kl. 10 -13 Sammel affald
arrangement.
I forbindelse med Byfesten i uge 24
bliver der familiegudstjeneste i teltet
på festpladsen.
Lokalhistorisk Forening deltager også
i Byfesten med konkurrencen ”Kend
din egn?”
Spejderne har 90 – 100 aktive.
Antenneforeningen tilbyder
D-play gratis i 2 måneder til
medlemmerne. Opkrævninger bliver
halvårlige fremover.
Side 4

13.

Eventuelt.

Ønsker til fremtidige projekter:
- Toilet Parken.
- El i Parken.
Der efterspørges en beskæring af
lindetræerne i byen. Max kontakter
Kommunen.
Plagborgs ”Velkommen til Lindved”
ser rigtig godt ud. Tak for det.
Vandværket er ved at skifte de gamle
stophaner ud. Vi har rigtig godt vand i
Lindved.
Lampen til belysning af skulpturen er
kommet og elektrikerne er klar til at
sætte den op.
Der kommer et billede op i
Sognegården af dem der renoverede
Sognegårdens toiletter m.v.
Mogens følger op på renovering af
pylonerne ved indfaldsvejene.
Aage vil lave en åbent hus dag op til
påske, hvor man kan klappe et får.
Lise viser, hvordan man klipper et får.

14.

Fastsættelse af næste møde.

Sognegården den 25. maj kl. 19:00

HUSK at orientere dit bagland!
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