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

Møde i Lindved Lokalråd 
mandag den 30. januar 2023 
kl. 19:00 i Sognegården 
 
 
 

 Deltagere: 
Antenneforeningen,  
Rene Weiss Aamand 
Dagli’ Brugsen, Jan Amstrup 
Erhvervsdrivende, Karl Erik Plagborg 
Eventyrhaven, Nicolai Jensen 
KFUM Spejderne, Anders Havreballe 
Landbruget, Aage Poulsen 
Lindved Gymnastikforening, Hans 
Weber, Næstformand og referent 
Lindved Hallen, Michael Hougaard 
Lindved Skolebestyrelse,  
Mie Askjær Midtgaard,  
Barbara Schilling Hjalting 
Lindved Sognegård, Jan Amstrup 
Lindved Vandværk,  
Lone Andersen og Henrik Mehldal 
Lokalhistorisk Forening,  
Jens Palmelund 

 
Missionshuset, Leif Andersen 
Sindbjerg Kirke, Poul Helgesen 
Sognegårdsforeningen, 
Carl Johan Nyborg, Hanne Nielsen 
Medhjælper,  
Alice Tørnqvist, Kasserer 
Medhjælper, Arne Henriksen 
Medhjælper, Kurt Lundstad 
Medhjælper, Irene Kristensen 
Medhjælper, Jannie Andersen 
Medhjælper, Karsten Østergaard 
Medhjælper, Kelvin Guldberg 
Medhjælper,  
Mads Sørensen Høvenhoff 
Medhjælper,  
M Max Matthäi, Formand 

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

 Dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af regnskab. (AT) Godkendt. 

2.  Formandsberetning, herunder 
Lokalrådets visioner for det 
kommende regnskabsår (MAX) 

Se vedhæftede beretning. 

3.  Fjernvarme i Lindved  
(Jens Palmelund) 

Projektgruppen har d.d. haft møde 
med erhvervsvirksomhederne i byen. 
Hver af dem vil snart modtage et 
tilbud på tilslutning og en 
tilmeldingsfrist. 
 
Projektgruppen er optimistisk. Der 
mangler ganske lidt i, at der er 
tilmeldinger nok, til at vi får fjernvarme 
i Lindved.  
 
Hvis det bliver til noget, så begynder 
man at grave i 1. kvartal 2024, og der 
er varme på i 2025. 

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
mailto:hw@privat.dk
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4.  Møde om ”Hvad er jeres største 
problemer i foreningsbestyrelserne.”  
”What’s Your Problem”  
Planlægning af møde i februar (MAX) 

Lokalrådet inviterer foreningerne ind til 
et arrangement i mandag den 27. 
februar. 
 
Byens 2 grundejerforeninger inviteres 
også. Kurt Lundstad og Karsten 
Østergaard formidler kontakt. 

5.  Udviklingsplan for Lindved. (MAX) 
Planlægning af borgermøde til marts. 
Prioritering af Lokalrådets indsats. 
Etablering af arbejdsgrupper. 

Planen indeholder forslag om 10 tiltag, 
som vi kan gøre noget ved. 
 
På borgermødet håber vi at få 
etableret nogle projektgrupper, som 
kan gå videre med nogle tiltag. 
 
De 10 tiltag kan ses i udviklings-
planen, som ligger på 
www.Lindvedinfo.dk  
 

6.  Planlægning af møde med 
erhvervslivet til april. (Aage) 

Lokalrådet inviterer Kommunen og 
erhvervschefen til møde med 
erhvervsvirksomhederne i byen. 
 
Der bliver tale om et frokostmøde. 
 
Datoen er ikke fastlagt. 

7.  Kommunens nye bosætningsstrategi 
(MAX) 

Lokalrådet deltog i et godt besøgt 
møde om ønsker til byudvikling. Vi 
havde vores høringssvar fra kom-
muneplanprocessen at henvise til. 
 
Indkomne forslag bliver forelagt 
Kommunalbestyrelsen i foråret til 
beslutning om, hvor der skal 
udstykkes. 
 
En byvækstanalyse peger på, at der 
skal udstykkes mange grunde i 
Lindved. 

8.  Sikker skolevej. Træer ved hævet 
flade er fældet (Aage) 

2 træer ved den hævede flade ud for 
Mølleager er fjernet for at give bilister 
og fodgængere bedre oversigt. 
 
Barbara fra Skolebestyrelsen nævnte, 
at politiet nu ikke længere modsætter 
sig et fodgængerfelt ved skolen. 
 
Et fodgængerfelt er en forudsætning 
for at der kan etableres en 
skolepatrulje. 
 

http://www.lindvedinfo.dk/


Side 3 

Lokalrådet vil presse på, for at få 
fodgængerfeltet etableret. 
 
Der mangler opstribning af pladsen op 
mod Hallen. Kommunen er gjort 
opmærksom på det. 
  
Aage foreslog et møde mellem 
Skolen, Politiet, Kommunen og 
Lokalrådet om placering af 
fodgængerfeltet. Aage arrangerer. 

9.  Flytning af ”Velkommen til Lindved” 
(Aage) 

Er bestilt. Kommunen klarer det. 
 
Skiltet på Lindevej placeres ved 
Karosserigården. 

10.  Vejvisning til byggegrunde (Aage) Der står et skilt nede ved indkørslen til 
grundene på Tykmosevænget. – Der 
ses det ikke af ret mange.  
 
Vi vil have et skilt ude ved indfalds-
vejen Lindved Tværvej. Aage følger 
op. 
 
Der er lagt asfalt på vejene på 
Tykmosevænget nu. En grund er 
solgt, og en er reserveret. 
 
Der mangler et gadeskilt på ”Skov-
svinget” (vejen op til Lindehaven).  
 
Vejene er med på Krak, men ikke på 
Google Maps. Men det kommer nok. 
Max følger op. 

11.  Etablering af vuggestue i 
Eventyrhaven (Aage) 

Lokalrådet har fået nogle henvendel-
ser om vuggestuepladser i byen.  
 
Der er ledige lokaler i Eventyrhaven. 
Det vil dog kræve en tilbygning til 
toiletter. Lovgivningen siger at, hvis 
der er minimum 5 ønsker om 
vuggestueplads, så skal Kommunen 
undersøge, om der er mulighed for 
etablering. 
 
Lokalrådet har drøftet det med 
børnehavelederen.  
 
Nyt møde med Kommunen 1. marts. 
 
Det vil være et plus for byen, hvis 
vuggestue bliver en valgmulighed. 
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12.  Hastighedsbegrænsning på Lindved 
Tværvej og etablering af fortov i 
Sindballevejs nordøstlige side. (MAX) 

Politiets fartmåling viste, at 80 % kører 
under 60 km/h. Lokalrådet går ud fra, 
at der så må være mange, som kører 
mere end de tilladte 50 km/h. 
 
Kommunen mener, at der ikke er 
behov for fartdæmpning. 
 
Der kommer ikke noget fortov langs 
Sindballevejs nordøstlige side. 
Kommunen henviser til, at der er 
alternative stier, som man kan 
benytte.  
 
Lokalrådet er ikke enig, og har ikke 
opgivet ønskerne. 

13.  Tingparkens Legeplads (Max) Legepladsen er noget nedbrudt af råd 
og slid, så den trænger til en opret-
ning. 
 
Lokalrådet vil bede virksomhederne i 
byen om at bidrage økonomisk til 
opretningen. 

14.  Brugsretsaftale med Kommunen om 
legepladsen i Tingparken. (HW) 

Brugsretsaftalen er nu underskrevet.  
 
Nu gælder aftalen hele Parken. 
 
Lokalrådet skal kontrollere 
sikkerheden 1 gang pr. måned. 

15.  Skærmende beplantning ved 
regnvandsbassin i Lindved Syd?  
Etablering af projektgruppe. (HW) 

Barbara fra skolebestyrelsen tilbød at 
gå ind i opgaven sammen med HW. 
Overvejer andre tiltag, som kan gøre 
området rekreativt, attraktivt. 

16.  Frivilliggruppe til pasning af området 
omkring bålhytten (Aage) 

Aage vil samle en gruppe på 5 – 6 
personer, som vil hjælpe med at holde 
området omkring bålhytten. 
 
Principielt er det Skolens pedel der 
skal holde området omkring Skolen og 
Sognegården, men der er brug for 
frivillig hjælp. 

17.  Græsarmering omkring flagstang på 
skolen. Hvervning af hjælpere (Aage) 

Aage finder nogle personer, der kan 
hjælpe med at etablere og holde en 
græsarmering omkring flagstangen på 
Skolen. 

18.  Skal lejere også have velkomstpakke 
fra Lokalrådet? (Aage) 

Der udspandt sig en længere 
diskussion om emnet.  
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Der var stemning for, at tilflyttede 
lejere også skulle have en form for 
velkomst. Det er bare ikke så nemt, at 
finde frem til dem. 
 
Hvis lejere også skal have velkomst-
pakker, så bliver det en større opgave, 
som den nuværende velkomstkomite 
ikke kan bære.  
 
Hvis der er nogen, som vil påtage sig 
at besøge tilflyttede lejere, så hører 
Lokalrådet gerne. 

19.  Forretningsudvalget foreslår, at 
vedtægternes § 3 ændres (HW) 
 
”§ 8. Vedtægter kan ændres med 2/3 
flertal på et møde, hvor 
ændringsforslaget fremgår af 
dagsordenen.” 

Ændringsforslaget blev vedtaget. 
Vedtægternes § 3 ændres  
 
fra 
 
"§ 3. Medlemmer 
Foreninger, institutioner og erhverv i 
sognet kan udpege hver et medlem til 
Lokalrådet. Endvidere kan 
privatpersoner indtræde i Lokalrådet 
som medhjælpere" 
 
til 
 
"§ 3. Medlemmer 
Foreninger, institutioner og erhverv i 
sognet kan udpege hver et medlem til 
Lokalrådet. Endvidere kan 
forretningsudvalget optage andre 
privatpersoner som medhjælpere i 
Lokalrådet." 

20.  Borgerhenvendelser Lokalrådet er blevet spurgt om en 
info-tavle i byen.  
 
Antenneforeningen har indkøbt udstyr. 
Opsætning beror på Brugsen. 
 
Jannie Andersen 
jannieandersen3@gmail.com  har 
adgang til at lægge information op på 
Hallens infotavle. 
 
Aage har forhørt sig om der kunne 
komme et infoskab op på Birke-
gården. Det kan der ikke. 
 
Lindved Gymnastikforening pusler 
med planer om en beachvolleybane 
syd for fodboldbanerne. 

mailto:jannieandersen3@gmail.com
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21.  Nytilflyttede. Siden sidste møde har vi sagt 
velkommen til 18 tilflyttede familier.  
 
Velkomsten og velkomstpakkerne 
bliver meget godt modtaget. 

22.  Nyt fra foreningerne. 
Send gerne bidrag til referenten  
inden mødet. 

Antenneforeningen: 
Prisen for internet er sat ned.  
 
Med en gratis Yousee-TV-box er der 
nu frit valg på alle kanaler. 
 
Se mere information på 
Antenneforeningens hjemmeside 
https://lindvedantenne.dk  
 
Dagli’ Brugsen: 
Der er opsat en ladestander til el-biler 
på Brugsens parkeringsplads. 
 
Erhvervsdrivende: 
Der er meget gang i Plagborg. 
Ordrebogen er fyldt hen i 2024. 
 
Mangler faglærte håndværkere. 
 
Eventyrhaven: 
Der er 3 familier, som ikke kan komme 
ind på Facebookgruppen <Os fra 
Lindved>.  
 
Max tager en snak med Dorthe Skov, 
som er ledvogter. Måske kan Max 
blive assisterende ledvogter. 
 
Børnehaven har haft diskofest med 
stor succes. 
 
KFUM Spejderne: 
Lopperne har gjort påskepynten klar. 
Der er åbent næste gang på tirsdag 
den 7. februar kl. 19 – 20. 
 
Landbruget: 
Det regner for meget. 
 
Lindved Gymnastikforening: 
LG holder generalforsamling den 22. 
februar kl. 1830 i Hallen. 
 
Lindved Hallen: 
Ikke mødt. 
 

https://lindvedantenne.dk/
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Lindved Skolebestyrelse: 
Skal have bestyrelsesmøde på ons-
dag, hvor der skal konstitueres en ny 
formand. 
 
Der er ansat en kvinde til bl.a. 
pedelopgaver. 
 
Lindved Sognegård: 
Afbud. 
 
Lindved Vandværk: 
Vandværket har haft lovpligtig 10 års 
gennemgang af hele vandværket samt 
boringerne. Alt var som det skulle 
være. Der er ingen PFAS i vandet. 
 
Vandværket holder generalforsamling 
den 28. februar. 
 
Lokalhistorisk Forening: 
Generalforsamling søndag den 5. 
marts. 
 
På Sindbjerg Kirkes gravplads er der 
sat QR-koder på nogle gravsten. De 
fortæller noget om de personer der 
ligger der. 
 
Missionshuset: 
Ikke mødt. 
 
Sindbjerg Kirke: 
Der bliver igen, i et samarbejde med 
Øster Snede Kirke, Påskekor, hvor 
alle er velkommen til at deltage, hvis 
man har lyst til at synge.  
 
Første øveaften er onsdag den 1. 
marts kl. 19.  
 
Koncert i både Øster Snede og 
Sindbjerg Palmesøndag. 
 
Sang i sognehuset arrangeres i sam-
arbejde med Sognegårdsforeningen, 
Lokalhistorisk Forening, Lindved Indre 
Mission og Sindbjerg Kirke.  
De næste 2 arrangementer er planlagt 
til 2. februar og 4. maj. 
 
Se mere på Sindbjerg Kirkes Face-
book-side. 
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Sognegårdsforeningen: 
Generalforsamling den 6. marts.  
 
Hvis der ikke kan findes nye 
bestyrelsesmedlemmer til at lave 
arrangementer i Sognegården, så kan 
det blive nødvendigt at lade 
foreningen gå i dvale eller helt at 
nedlægge den. 
 

23.  Eventuelt. Hundeskoven er forfalden. Lokalrådet 
opfordrer nogle af brugerne til at gå 
sammen om at rette op på den. 
 
Thyras Vænge. Der er 2 km stier i 
skoven. Det er ved at blive for meget 
for grundejerforeningen at holde. 
 
Der skal nok en meter af på hver side 
af stierne. Det magter grundejer-
foreningen ikke. Overvejer, at lade 
nogle af stierne gro til. 
 
Arealet mellem A13 og E18 er udlagt 
som erhvervsjord. Lokalrådet vil gerne 
have Kommunen til aktivt af reklamere 
for erhvervsområdet. 
 
Der bør opsættes et skilt ved A13 ved 
erhvervsjorden. 

24.  Fastsættelse af næste møde. Sognegården den 12. juni kl. 19:00. 

 
 
HUSK at orientere dit bagland! 


