Møde i Lindved Lokalråd
mandag den 8. april 2019 kl. 19:00 i Sognegården

Deltagere:
Leif Andersen, Missionshuset
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Egon Juhl Hansen, Lindved Hallen
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Arne Henriksen, Medhjælper
Keld Erik Hermansen (Formand)
Mads Sørensen Høvenhoff,
medhjælper
Lars Bering Kiholm-Lærkegaard,
Lindved Vandværk
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Jørgen Madsen,
Lokalhistorisk Forening

M Max Matthäi,
Lindved Skolebestyrelse
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Erik Nielsen, Sognegården
Martin Nielsen,
Børnehaven Eventyrhaven
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Hans Weber, Lindved
Gymnastikforening
(Næstformand og referent)
Karsten Østergaard, medhjælper

Afbud:
Eventuelt afbud bedes venligst meddelt formanden på keh4910@gmail.com.
Dagsorden

Referat

1.

Spørgsmål og svar angående
vedtægterne.

Drøftedes.

2.

Parkens Dag.
Søndag den 25. august 2019

Der er ikke nogen, som vil påtage sig
koordinering, så der bliver ingen
Parkens Dag i år.

3.

Orientering om KEH og AAPs møde
med Kommunen om salg af
byggegrunde, og igangsætning af
næste lokalplan.

Planche blev fremvist. Vi fik 4 stk. til
opstilling rundt om i byen.
Kommunen vil gerne have Lokalrådet
til at hjælpe med grundsalget i
Skovbyen.
Der har været 23 bud fra 10 familier.
Der er solgt 5 grunde ud af 9, og en er
reserveret.
Vi beder Kommunen om at forberede
næste udstykning nu.
Grundene er udbudt til
omkostningspriserne.
Området til tæt-lav boliger nede ved
regnvandsbassinet kommer i udbud
nu. Der er plads til ca. 20 boliger.

4.

Velkomstfolderen –
Organisering af det videre arbejde.

KEH har taget nye billeder. KEH
udvælger nye billeder sammen med
fotograf Gitte Kaatmann.

Følg os på Facebook eller se vores hjemme side www.Lindved.info

Karsten tager kontakt til Jannie
Andersen og beder om hjælp til et nyt
layout på velkomstfolderen.
Det blev besluttet, at få lavet nye
dronefotos fra byen når træerne er
sprunget ud.
Folderen skal også ligge i form af en
PDF, som folk kan downloade fra
Lokalrådets hjemmeside og printe efter
behov.
5.

Orientering om Vejlemessen Plancher.

Plancherne er ikke kommet op endnu,
hverken i Brugsen eller Hallen.

6.

Tilsagn fra Lille landdistriktspulje på
6.500 kr. til roll up banner.
Se Karstens oplæg nedenfor. /v. KØ

Hvor kan de stå?

HalAage vil gerne stille roll-ups op når
der er stævner i hallen.
Der var ingen ændringsforslag til
Karstens oplæg.
Bent spørger Brugsen
Keld hører Søren Riis fra Sognegården

7.

Nyt om samarbejde med lokalrådene
omkring Uldum Kær /v. KEH

Der er ikke nyt om fællesarrangement i
Kæret.

8.

Nyt om multibanen /v. HW

Aage og Max arrangerer noget
forplejning sammen med Skolen.

9.

Hvordan man lægger informationer
ind i ”Min Landsby”

Hans sender link rundt, så alle
foreninger selv kan lægge ting ind på
”Min Landsby”- appen.

10.

Kan vi formidle referaterne bedre?

Referaterne kommer på Lokalrådets
Facebook side og hjemmesiden.

11.

Tilbud om brugt 9-hullers
minigolfbane til Parken.

Vi har ikke hørt mere fra dem der
tilbød minigolfbanen. Hans rykker.

12.

Vartegn for Lindved ved
motorvejsrundkørslerne?

Karsten Østergård og Jørgen Madsen
vil tage ideen op, og lave et forslag.

13.

Vi kan søge Hedensted Kommune
om tilskud til projekter under
overskriften ”Fælles Natur 2019”:
https://www.hedensted.dk/aktuelt/201
9/feb/tilskud-til-faelles-natur-2019
Har vi en ide til at skaffe adgang til
eller skabe mere natur omkring
Lindved?

Der kom ikke nogen forslag.
”Alles Dam” er ikke interessant.

F.eks. ”Alles Dam” mellem A13 og
motorvejen?
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14.

Nytilflyttede.

Aage og Keld var rundt til 4
tilflytterfamilier.

15.

Nyt fra foreningerne.

–

16.

Eventuelt.

Arne har lagt ny stenmel på stierne i
Parken.
Til juni kommer der en skulptur op ved
byens flagstang.
Lars fra vandværket orienterede om
vandspild. Folk opfordres til at tjekke
deres forbrug.
Der er sendt en bårebuket til Keld
Legaards begravelse, og en gave til
Curt Lynges 60 års dag.
Trafiktælling i byen viser køretøjer pr
døgn.

Trafikken er ikke taget til i byen.
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Gennemsnitshastighed

Lokalrådet bliver indkaldt til møde om
trafikken i maj måned.
17.

Fastsættelse af næste møde.

Sognegården den 17. juni kl. 19:00

HUSK at orientere dit bagland!
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