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

Møde i Lindved Lokalråd 
mandag den 21. september 2020 kl. 19:00 i 
Sognegården 
 
 

 Deltagere: 
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen  
Jannie Andersen,  
Børnehaven Eventyrhaven 
Leif Andersen, Missionshuset 
Erik Dahlgaard, Lindved Vandværk  
Kelvin Guldberg, Medhjælper 
Egon Juhl Hansen, Lindved Hallen 
Anders Havreballe, KFUM Spejderne 
Arne Henriksen, Medhjælper 
Mads Sørensen Høvenhoff, 
(Webmaster) 
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke 
M Max Matthäi, (Formand) 
Lindved Skolebestyrelse 
 

 
Erik Nielsen, Sognegården 
Henrik Juul Kristensen, 
Sognegårdsforeningen 
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer) 
Mogens Thomsen,  
Lokalhistorisk Forening  
Per Thomsen, Erhvervsdrivende 
Hans Weber,  
Lindved Gymnastikforening  
(Næstformand og referent) 
Karsten Østergaard, medhjælper 
René Weiss Aamand, 
Antenneforeningen 

 Afbud: 
Eventuelt afbud bedes venligst meddelt formanden på max@matthai.dk. 
Egon Juul, Per Thomsen 

 Dagsorden Referat 

1.  Kl. 19:00: Allan Petersen, formand for 
udvalget for social omsorg, redegør 
for Hedensted Kommunes planer med 
Højtoften. 

Højtoften bliver indrettet med et 
mødelokale til 20 personer, som kan 
benyttes af byens borgere efter 
henvendelse til Kommunens 
Mestringsenhed. 
 
9 ud af 15 boliger i hovedbygningen er 
besat. Kommunen har råderet over 
yderligere 5 boliger til handicappede/ 
sindslidende.  
 
Kommunen betaler for tiden 
tomgangsleje for 7 boliger. 
 
Man kan få en ældrebolig på 
Højtoften, hvis Kommunens visitator 
vurderer, at man opfylder kriterierne 
for at få en ældrebolig. 
 
Tomgangslejen andrager ca. en ½ 
million årligt ! ! ! 
 
Da ældreboligerne er bygget med 
statstilskud kan Kommunen ikke 

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
mailto:max@matthai.dk
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komme ud af aftalen med Domea 
uden at indfri statstilskuddet. 
 
For flere oplysninger om Højtoften:  
Se bilag. 

2.  Kl. 20: Verner Rosendal, 
http://andgreenproject.dk/ præsenterer 
sit firmas ide om konvertering af 
Lindved til opvarmning med 
fjernvarme. 

&greenprojekt præsenterede firmaets 
mission, som går ud på at etablere 
fjernvarme i egnede byer som regel 
sammen med lokale organisationer. 
 

3.  Formandens beretning for det seneste 
år. 

Se bilag. 

4.  Valg af formand, næstformand, 
sekretær og kasserer, der udgør 
Forretningsudvalget.  

Max, Hans og Aage blev genvalgt. 
Vi søger en efterfølger til Aage på 
kassererposten klar til næste år. 
Vi eftersøger yderligere en person til 
at indtræde i Forretningsudvalget, vi 
vil prøve at headhunte personer til 
udvalget, da ingen fra lokalrådet 
meldte sig til opgaven. 

5.  Valg af repræsentant til det Fælles 
Landdistriktsråd for Hedensted 
Kommune. 

Hans blev valgt. 

6.  Valg af en intern revisor, og 
udpegning af en ekstern godkendt 
revisor, hvis der er behov herfor. 

Irene Kristensen blev genvalgt. 

7.  2. behandling af forslag til 
vedtægtsændring: ”Afsnittet om 
budgettering udgår af vedtægternes 
§ 6”. 

Budgettering udgår. I stedet 
indsættes: ”Formandsberetningen skal 
indeholde Lokalrådets visioner for der 
kommende regnskabsår”. 

8.  Orientering om Lindved vandværks 
forsyningssikkerhed. (Erik) 

For at forbedre forsyningssikkerheden 
etablerer Grejs og Lindved 
vandværker en forbindelsesledning 
mellem de 2 værker. Forbindelsen 
ventes klar indenfor den kommende 
måned. 

9.  Orientering om oprydning på 
Daniagrunden (Max) 

Max har været i kontakt med 
Kommunen mange gange. 
Oprydningen skulle være afsluttet 
inden udgangen af august 2020.  
For en måned siden mødtes 
Kommunen igen med den part, som 
står for oprydningen. Deres lagerplads 
var fuld, så derfor gik oprydningen i 
stå. Lagerpladsen bliver klar til at 
modtage mere affald fra 1. oktober. 

http://andgreenproject.dk/
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Kranen på grunden er lejet, og er 
ganske dyr i leje, så aftagerparten er 
motiveret til en afslutning hurtigst 
muligt. 
Det har vist sig, at ikke alt affald 
stammer fra HOFOR. Denne rest vil 
Kommunen finde afsenderen af. 
Lokalrådet holder jævnlig kontakt til 
Kommunen for at sikre fremdrift. 

10.  Orientering om frivillige til pasning af 
parken. (Arne) 

Arne mangler et par mand, som han 
kan ringe til når han har brug for 
hjælp. 
Der er for få af Tingparkens Venner til 
at passe vores park. Frivillige kan 
henvende sig til Arne på tlf. 75851203. 
Alle i Lokalrådet bedes se, om de kan 
finde hjælpere. 

11.  Orientering om Natteravne (Max) Lokalrådet går ind for en 
Natteravneordning, men Lokalrådet 
skal ikke drive det. 
Kontaktforældremødet på skolen, hvor 
ideen skulle præsenteres for 
forældrerepræsentanterne blev aflyst 
pga. Corona. Max tager ideen med til 
førstkommende kontaktforældremøde. 

12.  Status på det nye Legeplads-/ 
aktivitetsområde ved skolen/hallen 
(Max) 

Se bilag. 
Hvis nogen vil have indflydelse, og 
være med i projektgruppen kan de 
kontakte Max på tlf. 61613623. 

13.  TV-overvågning i Tingparkens 
Pavillon (Max) 

Overvågning vil utvivlsomt være en 
god forebyggelse mod hærværk. 
 
Vi søger nu politiets tilladelse til 
overvågning. 

14.  Ansøgning om støtte til støjdæmpning 
af lille sal i Sognegården (Aage) 

Lokalrådet bevilliger 10.000 kr. i 
tilskud. Lokalrådet har jo fordel af at 
låne mødelokalet i Sognegården uden 
betaling. 

15.  Forespørgsler om bålplads, 
rutsjebane, gynger og shelters i 
Tingparken (Max) 

Sognegårdsforeningen er imod en 
bålplads af hensyn til naboerne. 
 
Skolen har planer om bålplads og på 
sigt også, gerne shelters ved skolen. 
 
Jannie spørger i Børnehaven, hvilke 
legeredskaber der savnes i Parken. 

16.  Orientering om byudvikling i Lindved 
(Aage) 

Arealet ved Tykmosevej bliver købt op 
af Kommunen og udstykket til 6 – 8 
boliger. Lokalplanlægningen er i gang. 
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Udstykning i retning mod Kragelund er 
blokeret af en gyllebeholder. 
I stedet peger Lokalrådet på et areal 
længere mod syd på Tykmosevej. 
 
En anden mulighed er arealet mellem 
børnehaven og Viborgvej. 

17.  Orientering om motionsspor i 
Tingparken (Max) 

Sporet er designet af fysioterapeuter 
fra firmaet Styrk din Krop fra Tørring. 
Der er opsat 12 pæle med QR-koder , 
som viser videoinstruktioner til 
forskellige øvelser til såvel gamle som 
unge. Når man har været banen rundt, 
så har man været igennem alle 
muskelgrupper. 
Lokalrådet har støttet projektet med 
25.000 kr., som vi har søgt i 
Landdistriktspuljen. 
Se bilag. 

18.  Drøftelse af godtgørelse for kørsel og 
kontorhold til formand og 
næstformand (Aage) 

Drøftet. 

19.  Flagmakker til Aage (Aage) Alle i Lokalrådet bedes se, om de kan 
finde hjælpere. 

20.  Skal Lokalrådet sørge for at pylonerne 
ved indfaldsvejene til Lindved holdes 
ved lige og i givet fald hvordan? 
(Mogens) 

Lokalrådet vil vedligeholde dem, men 
det er en begrænset skade på den 
østlige pylon. Jannie kikker på 
pylonen mod øst, og udbedrer hvis 
muligt. 

21.  Skal der sættes nye pæle med QR 
koder op ved stien langs 
sportspladsen? (Mogens) 

Mogens kontakter Lotte fra Styrk din 
Krop om, hvor vi kan skaffe nye 
stolper. 
Anders får nogle spejdere til at grave 
dem ned på steder aftalt med 
Mogens. 

22.  Hvordan får man flere til at bruge 
kalenderen på Appen "Min Landsby" - 
punktet ” Nyt fra Lindved” bruges ikke 
og bør derfor slettes. (Mogens) 

”Nyt fra Lindved” bruges ikke, så det 
skal fjernes fra Hjemmesiden 
Lindvedinfo.dk. 
Max skaffer info om adgang til brug af 
app’en "Min Landsby”. Info sendes ud 
til foreningerne m.v. i byen. 

23.  Nytilflyttede. (Max/Aage) Folk er meget taknemmelige og glade 
for Lokalrådets velkomstpakke, som vi 
kan give takket være vores sponsorer: 
Bekan 
Shell i Øster Snede 
Lindved Gymnastikforening 
Dagli’Brugsen 
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Lokalhistorisk Forening 
Lindved El 
Lokalrådet takker sponsorerne for 
opbakningen. 

24.  Nyt fra foreningerne. Lokalhistorisk Forening: Foreningen 
har nu 625 betalende medlemmer og 
480 i sin Facebook gruppe. Arkivet 
har åbent 2. mandag i måneden 14-17 
og sidste mandag i måneden 19-22.  
Der afholdes Arkivernes Dag i 
Sognegården d. 14. november, hvor 
projektleder ved Glud Museum Jens 
Kjær vil fortælle om udstykningen af 
Agersbøl-gårdene og Agersbøl-diget. 
 
Sognegårdsforeningen har været 
nødt til at aflyse flere ting, men spis 
sammen aften og 
Hold Lindved ren dagen blev 
gennemført. 
 
Brugsen har droppet koteletfesten i 
år. Næste år bliver det den 24. april, 
men som et plantemarked. Lokalrådet 
vil gerne bidrage med noget. 
Brugsens 100-årsjubilæum er udsat til 
næste år. 

25.  Eventuelt. De folk, som renoverede 
Sognegården fik overrakt et foto af 
flokken af frivillige hjælpere, som 
gjorde den store indsats. Billedet 
sættes op i Sognegården. 
 
Lokalrådet har foreslået, at der laves 
en buslomme ud for 
Solvang/busskuret. Det kan give plads 
til en krydsningshelle, så det bliver 
mere sikkert, at krydse vejen her. 
 
Kommunen har tegnet en ny ansvars- 
og arbejdsskadeforsikring for 
lokalrådene og deres frivillige 
arbejdere. 
 
Kommunen vil lave et nyt 
regnvandsbassin syd for boldbanerne. 

26.  Fastsættelse af næste møde. Sognegården den 25. januar 2021 
kl. 19:00 

 
HUSK at orientere dit bagland! 
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Formandens beretning Lindved Lokalråd 2019-2020 
 

 

Dette er mit første år som formand for Lindved lokalråd, og min første beretning, Selv syntes jeg det 

forgangne år gået vildt godt, selv på trods af - Covid19, aflyste møder, forsamlinger der måtte udskydes 

og til sidst helt aflyses, arrangementer det ikke blev til noget, og når de blev afholdt, blev det med 

begrænset deltagere.   

Tidligere formænd har i deres beretninger fortalt om de mange arrangementer og aktiviteter der er 

blevet afholdt enten i Lokalrådets regi eller med hjælp fra Lokalrådet, i det forgange år. Men det er 

svært i den nye tid, som nogen kalder det ”nye normale”. 

Lokalrådets har arbejdet med mange projekter det sidste år, og af dem vil jeg nu prøve at nævne:  

En af årets fokuspunkter har selvfølgelig været Dania grunden og vores plastikbjerg, som efter vi 

skiftede taktik og fik borgmesteren på banen fik ham indkaldt til et møde på pladsen, har ændret 

karakter og vi er nu i afslutningsfasen, dog tager det lidt længere tid-  end først antaget, og de lovede 

tidsrammer, blev overskredet, ikke at de kom bag på borgerne i Lindved, men nu ser vi (stadig) lys for 

enden af tunnelen. 

Lokalrådet deltog på årets By og Boligmessen i Vejle, det var ikke det helt store trækplaster, men 

Hedensted kommune havde en god stand, som alle besøgende skulle forbi ved indgangen, ideen med 

lokale æbler og gratis vand, er en god ide, men det var først da Åge kom på banen at der rigtig kom gang 

i butikken, aldrig har de set så mange æbler forlade standen, så hurtigt... og alt i alt er Boligmessen en 

god lejlighed til at møde nogle af de andre lokalråd, og samtidig kunne fortælle de besøgende omkring 

vores dejlige samfund i enden af Hedensted kommune.  

Nye byggegrunde i Lindved arbejdere vi altid på i Lokalrådet. På Tyras vænge etape III, er der en grund 

tilbage, jeg troede faktisk den var blevet solgt, men umiddelbart har vi ikke mere at arbejde med i 

henhold til nye byggegrunde, vi fik dog overtalt Hedensteds kommune til at alligevel inkludere os i deres 

planer om nye bygge grunde. Lokalrådet har stædigt har holdt på – i vores kontakt til kommunens plan 

og bygge afdelings, og fakta er fakta, vi er efter Hedensted-by, det bysamfund i kommunen der har flest 

og hurtigst solgte grunde. Desværre er der kommet et hul i planlægningen af vores byggegrunde, og 

næste etape vil først blive byggemodnet i 2021, og allerede nu er vi stadig på udkik efter flere områder, 

således vi ikke løber tør for nye mulige bygge grunde, ifølge kommunen er området nord for Lindved 

Skovby ikke pt muligt at udvide vores byggegrunde på, da nye regler for afstand til svinebrug vil kræve 

opkøb af eller omlægning af landbrug, og det har kommunen ikke økonomi til i øjeblikket.   

Tingparken Her er der også sket en del, vi fik monteret vores nye rude, en ny aflåst materialecontainer, 

oprettelse af ”the Park pack”, - bedre kendt som Tingparkens Venner, ingen nævneværdig hærværk i 

denne sæson, dog er vi på kost nummer 3 og skovl nummer 2, men hvem tæller… Lokalrådet fornyer 

gerne oprydnings materiale til parken, når det bliver slidt i stykker, af flittig brug. Der har over 

sommeren helt naturligt været enkelte episoder, hvor højlydte fester og trætte naboer ikke har været 

de bedste venner, men bare vi husker at parken er for alle Lindveds borgere, unge som gamle, og larm 



er naturligt i begrænsede mængder. Parken har også fået en ny QR kode motions rute, med 12 stolper 

fordelt rundt i parken, som giver mulighed for at lave træningsøvelser på turen rundt i parken, motions 

ruten er for ALLE, unge som ældre, som det er kendt har vi har alle brug for motion, og skal vi være rigtig 

sunde, kræver det også træning, en gåtur er ikke nok for at holde sig i form, men et smut i parken et par 

gange om ugen,  -hjælper. Der har være afholdt 2 arrangementer ud af planlagte 5 stk., Lindved skolen 

bliver inviteret i uge 41, og de resterende bliver afholdt på et senere tidspunkt.  

Trafikplanen som nævnt tidligere på året har Hedensted medtaget Lindved i deres trafikplan, og vi har 

fået tildelt et vejbump på GL landeved, planen var en krydsningshelle på samme sted, men det er stadig 

under udarbejdelse og planlægning, de mangler input fra lokalrådet ang. bussen som pt holder i vejen. 

Det har også været et ønske i mange år at få fodgængerfelter bla. ved skolen, vi har pt fået et mini-

vejbump, ved den blå fodgængerfalde på parkeringspladsen foran SFO og lokalhistorisk forenings lokaler 

for at hjælpe med hastighed i aflevering og hentnings situationer i skoletiden. Der arbejdes stadig med 

kommunens planlægnings folk, på at lave en mere holdbar løsning omkring skolen og trafikken i dette 

område, det gode er at nu har vi opmærksomheden fra kommune.   

Fra Landdistrikts fællesråd kan jeg oplyse følgende: Susanne vores årelange kontakt og koordinator for 

rådet er gået på pension, og ny ung mand på posten er: Niels Top, vi har deltaget i flere møder med 

rådet og kan oplyse at vi har fået en ny forsikring, arbejdsskade og ansvar - som gerne skulle dække de 

aktiviteter og projekter som lokalrådet afholder og laver. Puljerne er stadig de samme og det tildelte 

beløb gentages også næste år, der arbejdes på at oprettet en ny Kulturpulje, men mere om det når det 

kommer frem.  

Lindved Young Town – fælles lege og aktivitetsområde ved Skolen, hallen og Sognegården. Der arbejdes 

stadig på projektet, tilbud er hjemme og endelig projektbeskrivelse er under udarbejdelse, der skal 

oprettet en projektgruppe, som kan hjælpe med at kordinere fondsindsamling og interesse 

tilkendegivelser fra byens foreninger og organisationer. Young Town kommer til at indeholde, 

Fitnessområde, Parkour og Street workout, Skater bane, opholds- og slængeområder, legeplads, 

kæmpe-legetårn, Ninja forhindringsbane, 9m rucherør, Bålhytte og opholdsområder som kan bruges af 

de unge bag skolen. 

Jeg er sikker på at jeg har glemt noget i min beretning, det er ikke med ond vilje, det er bare ikke 

kommet med.  

Ellers vil jeg nu takke for hvervet som formand i det forgangene år, og jeg stiller gerne op igen, dog vil 

jeg gerne have at forretningsudvalget bliver udvidet med flere medlemmer, da 3 mand er lige lidt nok, 

og da Åge har ønsket at tage sin sidste tørn som kasser i denne kommende sæson, så vi mangler en 

mand til den post, Åge vil selvfølgelig dele posten og overdrage lidt efter lidt, og så skal vi have en ekstra 

mand som kan hjælpe med de daglige ting i lokalrådet. – så nogle flere friske kræfter er ønskeligt, for at 

hjælpe os fremad med alle vores nuværende og kommende projekter og aktiviteter i Lindved Lokalråd. 

Fremtiden ser lys ud i Lindved og i Lokalrådet, vi er en samling af gode folk der har et fælles mål og nogle 

gode ideer, hvis bare vi står sammen og ikke giver fortabt, så får vi løst opgaverne.  

Det var så formandens beretning, og jeg vil sige tak til alle i Lokalrådet, og en speciel tak til Åge Poulsen, 

Hans Weber og til Karsten Østergård.   

/M Max Matthäi – Formand Lindved Lokalråd. 








