Møde i Lindved Lokalråd
mandag den 24. januar 2022 kl. 19:00 i
Sognegården

Deltagere:
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen
Jannie Andersen, Medhjælper
Leif Andersen, Missionshuset
Ditte Fabrin, Kasserer
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Poul Helgesen, Sindbjerg Kirke
Arne Henriksen, Medhjælper
Michael Hougaard, Lindved Hallen
Mads Sørensen Høvenhoff,
Webmaster
Nicolai Jensen, Børnehaven
Anders Juul, Lindved Skolebestyrelse
Irene Kristensen, Medhjælper Revisor
Lars Bering Lærkegaard,
Lindved Vandværk

M Max Matthäi, Formand
Erik Nielsen, Sognegården
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Jens Palmelund,
Lokalhistorisk Forening
Karl Erik Plagborg, Erhvervsdrivende
Aage Poulsen, Landbruget
Alice Tørnqvist Kasserer
Hans Weber,
Lindved Gymnastikforening
Næstformand og referent
Karsten Østergaard, Medhjælper
René Weiss Aamand,
Antenneforeningen

Afbud:
Eventuelt afbud bedes venligst meddelt sekretæren på hw@privat.dk.
Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af regnskab (DF)

Regnskabet blev fremlagt af Aage.
Regnskabet blev godkendt.

2.

Formandens beretning med
Lokalrådets visioner for det
kommende regnskabsår (MAX)

Se vedhæftede beretning.

3.

Kasper Commerou præsenterer ide
om Allespark. (KC)

Lokalrådet bærer ideen videre til
processen om udviklingsplan for
Lindved.

4.

Lys i Tingparkens Pavillon &
Legeplads opdatering (Max)

Lindved El vil sponsere lamper,
solceller og batteri til belysning.
Der er behov for noget vedligehold. Vi
rekvirerer nogle legepladsspecialister
til at rette op på fejlene.

5.

Young Town – Lindved Status (Max)

Legepladsen er færdig, men
legepladsinspektionen har dumpet
den fordi en vold er for tæt på tårnet.
Vi får leverandøren til at ordne det
inden overleveringen.

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

Skaterparken påbegyndes til august.
Leverandøren har ikke tid før da.
”Hæng ud”-området er ved at være
færdigtænkt. Området bliver
påbegyndt så snart håndværkerne
kan finde tid.
6.

Tomgangsboliger på Højtoften.

Februar 2021 var der 10 tomme
boliger på Højtoften. Pr. december
2021 var der 2 ledige. 10 er lejet ud
på almindelige vilkår. Det betyder, at
Lokalrådets indsats nu sparer
Kommunen ca. ½ mill. kr. hvert år.

7.

Vejskilte ved indkørsel til
skoleområdet & flytning at Lindved
skilt (Max)

Kommunen ville ikke sætte nye
servicetavler op. Lokalrådet har så
købt skiltene og betalt dem med
penge, som vi heldigvis fik som tilskud
fra Kommunens LUP-pulje. (:0)

8.

Flytning af byskilt ud på
Ny Agersbølvej.
Flytning af ”Velkommen til Lindved”
længere ud mod Ny Agersbølvej (HW)

Vejafdelingen har søgt Politiets
tilladelse til at begrænse hastigheden
på Ny Agersbølvej på strækningen
syd for byen til 60 km/time.
Byskilt flyttes ned til krydset
Lindevej/Ny Agersbølvej.
Der etableres fortov omkring
vejudmundingen, og en belagt
passage i midterhellen. – Og det er
allerede lavet.
Tak til Kommunens Vejafdeling for
hurtig ekspedition.
Skiltene med ”Velkommen til Lindved”
skal vi have nogen til at flytte ud til
byens sydlige og nordlige udkant.

9.

Borger henvendelser (MAX):
- Lindehaven ikke på kort

Lindehaven kommer med i næste
kortopdatering.
Vi har bedt Kommunen om at få ført
fortov frem til Lindehaven.

-

Statoil lyskryds

Sensorerne virker ikke, men der er
rekvireret reparation.

-

Fart regulering Lindved tværvej

Der er lavet fartmålinger, men vi
afventer stadig resultaterne. En
sommerdag sidste år var det
politikontrol. Der var 15 der fik en
bøde.

-

Lastbiler parkerer om natten på
Lindevej

Problemet er forhåbentlig løst efter at
vognmanden er blevet kontaktet af
landbetjenten.
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10.

Ny facebook SIDE, opdatering af
hjemmeside. (Max)

Vi arbejder på at få erstattet vores
FacebookGRUPPE med en
FacebookSIDE. Det giver os flere
muligheder.

11.

KOMMUNEPLAN 2021-2033
Uddrag af Planafdelingens vurdering
af indkomne høringssvar angående
Lindved vedlægges.
Planafdelingens indstilling til
kommunalbestyrelsen til høringssvar
angående Lindved er indsat sidst i
dagsordenen. (HW)

Lokalrådets høringssvar til
kommuneplanforslaget har ikke
umiddelbart ført til nogen ændring.
Se dog Planafdelingens indstilling til
kommunalbestyrelsen sidst i referatet.
Preben Laursen fra Agersbølparkens
boligforening omtalte foreningens
indsigelse mod Kommunens plan om
bebyggelse på Aage Poulsens jord.
(Det bemærkes, at Aage Poulsen på
grund af inhabilitet ikke har haft
indflydelse på Lokalrådets
udmeldinger om bebyggelsen på hans
jord).

12.

Lokal udviklingsplan

Forretningsudvalgets anmodning til
medlemmerne om at skaffe
”Udtalelser fra relevant foreningsliv og
institutioner om, hvorfor de bakker op
om udviklingsplanen” gav udtalelser
fra
• Lindved Skole
• Lokalhistorisk forening
• Lindved Gymnastikforening
• Brdr. Plagborg A/S
• Sindbjerg Sogns Menighedsråd
• Phønix Tag Vejle A/S
Kommunen modtog 9 ansøgninger.
De 5 lokalområder som er valgt til at
få udarbejdet udviklingsplaner er:
Lindved
Snaptun/Glud
Korning
Daugård
Aale – Hjortsvang
Starten på processen går den 26.
januar kl. 1600 i Skolens Aula.

13.

Nytilflyttede.

Skal tilflyttere til lejeboliger også have
en velkomstpakke?

21 nye husejere, heraf 3 polske
familier er flyttet til i 2021.
Vores plan er at holde et arrangement
for tilflytterne, så de kan netværke, og
så byens foreningsliv kan komme og
præsentere deres tilbud.
Fremover vil vi forsøge også at tage
tilflyttede lejere med.
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14.

Nyt fra foreningerne.

Antenneforeningen:
Lindved Fællesantennes
generalforsamling som oprindelig var
planlagt til 17. januar er udsat til 1.
marts pga. corona restriktioner.
TV2News og Tv3Puls er nu blevet en
del af grundpakken. Viaplay er blevet
en del af fuldpakken. TV2News er
Danmarks 3. mest sete tv kanal, og
derfor har der været vigtigt at give alle
medlemmer adgang til kanalen. Især i
et år, hvor der har været meget
information omkring corona
situationen mv.
I 2022 vil der komme flere streamings
tjenester i vores programudvalg.
Medlemmer som har Bland Selv kan
bytte faste programmer ud med
streamings tjenester. Hvis man ikke
synes at man har point nok, så kan
der tilkøbes yderligere 10 point for 70
kr. om måneden. F.eks hvis man som
privat person abonnere på tv2play så
koster den 169 kr. om måneden.
Vælger man denne tjeneste gennem
foreningen, så koster den 70 kr. Der
kan pt. vælges mellem 13 forskellige
streamingstjenester.
Lindved Fællesantenne vil igen være
aktiv til byfesten med en stand,
ligesom vi planlægger flere
medlemsorienterede arrangementer.
Dagli’ Brugsen:
Mangler en ny formand i bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen sker i marts
måned.
Erhvervsdrivende:
Karl Erik Plagborg er ny repræsentant
for erhvervslivet. Der er godt gang i
den, og der mangler folk.
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Eventyrhaven:
Der er i øjeblikket en ny leder i
Eventyrhaven, som arbejder der
midlertidigt samtidig med at hun
varetager sit job i en anden
børnehave.
Hun har sørget for at der er kommet
struktur og ro på i hverdagen.
Både ved at lave færre børnegrupper,
så personalet ikke er så sårbare men
også ved at der er sat en mere faste
rammer for hverdagen.
KFUM Spejderne:
Afbud.
Landbruget:
Aage vil sørge for at skiltene i byen
bliver vasket.
Der kommer mange i Hundeparken.
Der mangler et par bænke
Lindved Gymnastikforening:
Er i gang igen. Følger DGIs
retningslinjer om corona.
Lindved Hallen:
Det går fremragende med den nye
halinspektør Klaus.
Lindved Skolebestyrelse:
Ikke repræsenteret.
Lindved Sognegård:
Klaus Ostenfeldt er ansat som
forpagter fra 1. februar.
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Lindved Vandværk:
Ikke repræsenteret.
Lokalhistorisk Forening:
Generalforsamling søndag d. 6. marts
kl. 13.30 med foredrag af tidl. biskop
Elisabeth Dons Christensen.
Sangaften i Sognehuset sammen med
kirken, Indre Mission og
Sognegårdsgårdsforeningen den
22. februar.
(Begge arrangementer selvfølgelig
med forbehold i forhold til Corona
situationen).
Medlemsblad, som fortæller om
købmænd i Sindbjerg sogn samt
brødudsalg og ishuse, hvis der bliver
plads til det. (Indtil 1970 var der 6
købmænd i fordelt over sognet).
Bladet forventes færdigt til distribution
senest ultimo marts.
Sammen med kirken/menighedsrådet
vil der blive arbejdet på at lave en ny
folder om kirken. I samme regi vil
arbejdes der med få sat QR koder ved
nogle udvalgte, gamle gravsten.
Missionshuset:
Medlemmerne er delt op i nogle
aldersgrupper.
Huset er behjælpelig med adgang til
toiletter når folk har booket til
arrangementer i Parkens pavillon.
Sindbjerg Kirke:
Generelt gennemføres kirkens
aktiviteter på trods af Covid-19, men
typisk med mindre fremmøde, da man
generelt for tiden er mere forsigtig
med at møde op til aktiviteter med
mange deltagere. Årets
julegudstjenester var med væsentlig
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færre besøgende end normale år,
men blev gennemført uden nogle blev
afvist i døren pga.
adgangsbegrænsninger. Lasse
Kobbersmed er 1. november tiltrådt
som kirkemusiker og derfor allerede
godt i gang. Der er derfor en del nye
aktiviteter der bliver startet op for
tiden. Udover at der tilføres flere
musikalske indslag i gudstjenesten er
babysalmesang og minikonfirmander
nu startet op. I samarbejde med Øster
Snede Kirke dannes et lejlighedskor,
et Påskekor, hvor alle der har lyst til at
synge i kor er velkommen til at
deltage. Opstart onsdag d. 9. februar
med skiftevis øvning i Sindbjerg og
Øster Snede. Der afsluttes med
offentlig Påskekoncert i Sindbjerg
Kirke den 10. april kl. 16. og i Øster
Snede Kirke samme aften kl. 19.30.
Sognegårdsforeningen:
Generalforsamling den 7. marts. Der
er også brug for nye folk i bestyrelsen.
Der er Spis Sammen Aften den 28.
marts kl. 1745
15.

Eventuelt.

Kasper Nielsens klage over støj fra
Tingparken.
Lokalrådet håber på, at kunne trække
noget af aktiviteten om bag skolen i
det kommende ”Hænge ud” – område.
Max får fat i Kommunens træmand
med henblik på en
vedligeholdelsesplan for Tingparken.
Jannie vil gerne være behjælpelig,
hvis der er nogen, som har brug for at
få lavet nogle foldere, bannere e.a.
Har vi brug for nogle ladestandere i
byen? Til overvejelse i foreningerne.

16.

Fastsættelse af næste konstituerende
møde.

Sognegården den 19. september
kl. 19:00.

HUSK at orientere dit bagland!
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Planafdelingens indstilling til kommunalbestyrelsen til høringssvar angående
Lindved:
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