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

Møde i Lindved Lokalråd 
mandag den 28. juni kl. 19:00 i Sognegården 
 
 
 

 Deltagere: 
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen  
Jannie Andersen,  
Børnehaven Eventyrhaven 
Leif Andersen, Missionshuset 
Lars Bering Lærkegaard, Lindved 
Vandværk  
Kelvin Guldberg, Medhjælper 
Michael Hougaard, Lindved Hallen 
Anders Havreballe, KFUM Spejderne 
Arne Henriksen, Medhjælper 
Mads Sørensen Høvenhoff, 
(Webmaster) 
Poul Helgesen, Sindbjerg Kirke 
M Max Matthäi, (Formand), 
Medhjælper 
 

 
René Weiss Aamand, 
Antenneforeningen 
Erik Nielsen, Sognegården 
Carl Johan Nyborg, 
Sognegårdsforeningen 
Aage Poulsen, Landbruget  
Mogens Thomsen,  
Lokalhistorisk Forening  
Per Thomsen, Erhvervsdrivende 
Hans Weber,  
Lindved Gymnastikforening  
(Næstformand og referent) 
Karsten Østergaard, medhjælper 
Ditte Fabrin (Kasserer) 

 Afbud: 
Af hensyn til forplejning bedes eventuelt afbud meddelt på hw@privat.dk. 
René havde meldt afbud. 

 Dagsorden Referat 

1.  Velkommen til nye medlemmer, 
herunder ny kasserer 

Ditte Felthaus har påtaget sig hvervet. 
Projekt Young Town har sit eget 
regnskab. 

2.  Anlæg af trampesti fra Kragelund til 
Lindved (Troels Gerber Jensen, 
Kragelund) 

Der mangler tilsagn fra Agersbøl og 
en enkelt lodsejer mere, så vil der 
være forbindelse. 

3.  Formandens beretning (MAX) Se bilag. 

4.  Lokalrådets visioner for det 
kommende år 

• Fremover vil Lokalrådet hvert 
halve år invitere tilflyttere til et 
fællesmøde, hvor de kan lære 
hinanden at kende og udveksle 
spørgsmål og svar. Byens 
foreninger inviteres også til at 
præsentere deres tilbud. 

 

• Vi vil søge at komme i mål med 
Young Town. 

 

• Vil fremme frivillighed i 
lokalområdet. 

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
mailto:hw@privat.dk
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• Vi vil fortsat arbejde for at Lindved 
skal være en attraktiv by med 
aktiviteter og byggegrunde. 

5.  Godkendelse af regnskab (AAGE) Regnskabet blev godkendt. 

6.  Lindved – Vildeste landsby i 
Hedensted kommune? (Mads) 

Vild eng i Parken. 
Indtil nu er der fundet ca. 8.000 m2, 
som kan vildes.  
Frøblandingen indeholder 28 sorter. 
Hedensted Spildevand er gået med til 
at så vildeng omkring det nye 
regnvandsbassin syd for 
sportspladsen. 
Arbejdsgruppen bag skal nok sørge 
for vedligeholdelsen indtil vildengen 
får overtaget. 
Gruppen prøver at få skolen til at 
producere nogle insekthoteller i 
SFO’en. 
 
Der er overvejende tilslutning i 
Lokalrådet til at lave bede med vilde 
blomster i Tingparken, men i sidste 
ende er det Sognegårdsforeningen 
der må tage stilling til hvor og hvordan 
der kan vildes i Tingparken. 
 
Hundeskoven er en mulighed. 
Der er også nogle lommer på 
Langemarksvej. 
Tidselskrænten ved børnehaven og 
Rundkørslen ved Brugsen er 
muligheder. 

7.  Daniagrunden. (AAGE) Andreas, som nu er eneejer, er positiv 
for en oprydning. Den hidtidige lejer er 
gået konkurs, så lejeaftalen er 
bortfaldet. Det åbner bedre mulighed 
for oprydning.  
 
Lokalrådet ville gerne, at oprydningen 
skete noget hurtigere. Vi må slå os til 
tåls med, at der trods alt sker 
fremskridt. 

8.  Frivillige til pasning af parken. (HW) Opfordring om at inddrage flere 
borgere i pasning af parken. 
Sognegårdsforeningens bestyrelse 
tager sig af det. 
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Sognegårdsforeningen sørger for 
skiltning om at hunde skal føres i snor. 

9.  Orientering fra kontaktforældremøde 
om Natteravne (Max) 

Der har ikke været noget 
kontaktforældremøde siden corona.  
 
Hvis vi kan finde 8 personer, som vil 
være med så kan en 
Natteravnegruppe etableres. 
 
Frivillige kan henvende sig til Mona 
Møberg på 81619692 eller Trine Buhl. 
 
 
NATTERAVNENE 
Natteravnene er med til at skabe øget 
social værdi, gennem omsorg og 
forebyggende indsats. De er desuden 
medvirkende til øget livsglæde, trivsel 
og integration for børn og unge i det 
offentlige rum - med fokus på børn og 
unge i en udsat position. 
 
Indsatsen udføres af ganske 
almindelige frivillige voksne, helt 
uafhængig af baggrund, som vælger 
at tage et medansvar for udviklingen i 
deres lokalområde. 
 
Natteravneideen er for frivillige, som 
på lokalt plan ønsker at medvirke til at 
skabe tryghed, især for børn og unge, 
gennem en ansvarlig, omsorgsfuld og 
forebyggende, synlig tilstedeværelse i 
det offentlige rum og i nattelivet. 
 
Læs mere her: 
https://natteravnene.dk/  

10.  TV-overvågning i Tingparkens 
Pavillon (Max) 

On-line overvågning forudsætter 
internet. Missionshuset har for tiden 
ikke noget internet.  
 
I stedet undersøger vi om vi kan 
etablere noget lys. Så kan folk også 
bedre se til at feje pladsen efter brug 
(MAX). 

11.  Flagmakker til Aage (Aage) Aage er blevet forfremmet til 
flagkoordinator. Han har nemlig fundet 
et par hjælpere. Men der er plads til 
flere hjælpere. 

https://natteravnene.dk/
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12.  Young Town (MAX) Se bilag. 

13.  Region Midtjyllands Landsbypris (HW) Vi havde lavet en fin præsentation af 
vores by. Vi kom i finalen sammen 
med 5 andre byer, men Skals i Viborg 
kommune fik prisen på de 150.000 kr. 

14.  Lejeboliger Lindved | Find bolig til leje 
i Lindved her (boligportal.dk) (HW) 
 
Lejen er omkring 5.000 kr./md. for  
65 – 70 m2. 

Det er endelig lykkedes at få de 
tomme boliger på Højtoften på 
markedet efter en lang og sej kamp 
med forvaltningen for Social Omsorg. 
 
Hvis vi kan få dem udlejet, så sparer 
Kommunen ½ mill. om året i 
tomgangsleje til Domea, plus at vi får 
nye beboere til byen. 
 
Vi prøver at skaffe nogle billeder fra 
husene, så de kan markedsføres 
bedre end bag en betalingsmur på 
boligportalen.dk. (HW) 

15.  Udbedring af veje i Lindved 
Ved borgmestermøde den 2. 
december 2020 lovede Kasper 
Glyngø, at få vejvæsenet til at se 
byens gader efter. Vi fået denne 
tilbagemelding: 
 
Det er så blevet til en lidt anden 
rækkefølge. 
 

Højagervej: 
Kommer på listen over veje der skal 
udbedres i år. 
Regnvejrsrist – den rettes op 
  
Langmarksvej: 
Den er på listen over veje der skal 
udbedres i år 
Alle sideveje til langmarksvej er på 
listen over veje der skal udbedres, 
MEN med det forbehold at hvis 
kloakken skal separeres inden for de 
næste 2-3 år så udskydes 
udbedringerne. 
 
Højager: 
Er på listen over veje der bliver der 
udbedret i år 
 
Birkevej 
Forventes udbedret til næste år (2022) 
 
Toftevej 
Forventes udbedret til næste år (2022) 
 
Det havde været rart, hvis beboerne 
på vejene havde fået varsel om 
asfalteringen. 

16.  Ved borgmestermøde den 2. 
december 2020 fremlagde 

Vi har ikke modtaget nogen reaktion 
fra Planafdelingen. 

https://www.boligportal.dk/lejeboliger/vejle/alle-v%C3%A6relser/lindved/
https://www.boligportal.dk/lejeboliger/vejle/alle-v%C3%A6relser/lindved/
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forretningsudvalget en vision for 
byudvikling i Lindved. Se bilag. 

 
Vi beder om et dialogmøde med 
Planafdelingen. (HW) 
 

17.  Klage over støj fra Tingparken. Hvis der er gener fra støjende adfærd 
i Tingparken, så kan man først prøve 
at gå sammen med en eller flere 
andre over i parken og hilse på de 
generende personer.  
 
Hvis det ikke hjælper kan man 
henvende sig til landbetjent Michael 
Tranholm på tlf. 51 24 92 09 eller 
Horsens Politi på tlf. 112. 
 
Man kan også melde sig som frivillig 
natteravn jf. dagsordenens punkt 9. 
 
Lokalrådet sætter et opslag op om at 
vise hensyn til Tingparkens naboer. 
 
Støjende adfærd og høj musik er ikke 
tilladt 
søndag – torsdag  kl. 20:00 – 08:00 
fredag – lørdag      kl. 22:00 – 08:00 
(HW) 

18.  Politisamarbejde (AAGE) Aage Poulsen er Lokalrådets 
kontaktperson til politiet. 

19.  Vejskilte ved indkørsel til 
skoleområdet. (MAX) 

Det har vist sig uoverkommeligt, at få 
Kommunen til at sætte nye 
orienteringstavler op ved skolen. 
Lokalrådet køber nye skilte. (MAX) 

20.  Fest for frivillige i byen? (HW) Overvejes. 

21.  Nytilflyttede. Tilflytterne er overstrømmende glade 
for modtagelsen i byen og for den fine 
velkomstpakke, som er sponseret af 
byens handlende og foreninger. 

22.  Nyt fra foreningerne. Sognegårdsforeningen har ikke 
kunnet finde en ny formand. 
Foreningen er ved at lave program for 
det kommende år. 
Sognegårdsforeningen donerer 
20.000 kr. til Young Town projektet, 
da det ikke har været muligt at lave 
arrangementer i 2020. 
 
Lokalhistorisk Forening bidrager til 
Young Town med 1.000 kr. 
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Generalforsamling afholdes søndag 
den 5. september kl. 12.30-17.00 i 
sognegården. Foreningen er vært ved 
smørrebrød og øl/vand samt kaffe 
med boller og kage. Nærmere om 
arrangementet og om tilmelding 
kommer på Facebook, foreningens 
hjemmeside og i Tørring Folkeblad. 
 
Lokalhistorisk forening indbyder 
sammen med Sognegårdsforeningen 
og menighedsrådet til en 
genforeningsaften i sognegården 
torsdag den 23. september. 
Hansjørgen Bo Bonde og Jørgen 
Petersen, som begge har tilknytning til 
Sønderjylland, er foredragsholdere. 
 
Thyras Vænge. Byggeriet af etaperne 
er fremskyndet da efterspørgslen har 
været god. Der er også lavet en 
skolesti. 

23.  Eventuelt. Min Landsby app’en funger dårligt. 
Den bliver ikke brugt. Lokalrådet tror 
mere på information ad andre kanaler. 
Vi spørger Kommunen om hjælp til 
opsætning af en ny, åben 
facebookside. 
 
Vi beder Kommunen om at gøre Min 
Landsby inaktiv for Lindved. (Max)  
 
Hallen har fået ny formand Michael 
Hougaard. Den ny bestyrer er kommet 
godt i gang. 
 
Spejderlopperne holder stort 
sommerloppemarked både lørdag og 
søndag den 14. og 15. august.  
Det bliver det største nogensinde da 
lopperne har samlet ind hele 2020 og 
ikke har kunnet holde åbent for salg 
under corona. 
 
Lokalrådet henstiller til Kommunen, at 
rabatterne slås ved vejkryds så god 
oversigt sikres. (HW) 
 
Der kommer en trafiktælling på 
Lindved Tværvej til august/september. 
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Sognegården har plads til motorcykel 
vinter opbevaring i aflåst rum i 
kælderen. 
 
Menighedsrådet inviterer andre 
foreninger til at komme med i et fælles 
foreningsblad i stedet for Kirkebladet.  

24.  Fastsættelse af næste møde. Sognegården den 20. september kl. 
19:00.  
 
Det er et konstituerende møde, så 
sørg for opdateret mandat fra din 
forening. 

 
HUSK at orientere dit bagland! 


