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Deltagere: Bettina B. Jensen, Eivind K. Nielsen, Rasmus Buhl, Tom Thomsen,Preben 
Klausen,Grethe Pedersen, Susi Lang og Irene H. Hansen. 
Afbud: Jacob sand og Thyra Vindbjerg 
Fraværende: Tommy Kristiansen, Erling Jensen samt spejderne. 
 
Mødet blev indledt med info fra skolen da Eivind deltog. Herunder en stor 
anerkendelse til støtteforeningen for deres støtte til buskørsel de foregående år. 
Eivind (skolens) opfattelse at der var mulighed for at søge støtte til buskørsel og det 
ikke er en selvfølge at det bliver tildelt skolen. 
 

1) Nyt fra lokalrådet 
- nedrivning af huse med tilskud fra Vejle Kommune (Hovedgaden 2 samt 
Åvænget 22) stilles i bero som projekt i lokalrådet p.t. 
-velkomstmappen. Fremadrettet process: Fast punkt på dagsorden, adr. bliver 
drøftet og fordelt herefter omdeles mappen. 
- kommunen har udsendt mail om udbud og ønsker til kursus for lokalråd 
2016. 
- præsentation af lokalområdet sendes til ejendomsmæglere evt. kopi af 
velkomst mappen (tovholder Bettina). 
-Sti trampe gruppen: grønt forum(Vejle kommune) stiller motorsav og 
buskrydder til rådighed for vedligehold af stier. Forudsætning at låner 
modtager et mini kursus i brug af udstyr. 
- køreplansændringer sendt i høring fra kommunen. Farre lokalråd sendt 
hørings svar. Vores lokaråd er medunderskriver på dette. 
- Susi, Peter og Betina deltog i kommunernes fælles lokalrådsmøde hvor 
Gadbjerg var vært. Facebookgruppen for alle lokalråd i Vejle er en lukket 
gruppe kun for lokalråds medlemmer. ”Lokalråd i Vejle”. Næste år er Bredsten 
vært. 
- projektgruppen bag bålhytten kunne orientere om at der er plantet træer 
samt at der arbejdes videre med finansiering af projektet. 
 
2) Evaluering af fællesspisning 
- der deltog omkring 70 i fællesspisning i okt. Der var delte meninger om 
maden. Ideer til hvad der skal ske til fællesspisning fremadrettet drøftes på 
lokalrådsmødet til april. (Skal der serveres hotdogs, tapastallerken, pølsebord, 
smørrebrød ????) Oprindelig formål var at samles/mødes til noget som alle 
kunne betale og som var nemt. 
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3) Bordet rundt 
- foreningerne orienterede 
- obs. forslag om at finde en pedel til bålhytten i Langelund. Borde tørres af i 
løbet af sommeren, borde sættes ind i vinterhalvåret samt forhindre svalere i 
at bosætte sig i hytten. 

 
4) Støtteforening 
a. Skydning  søgt 5883,- bevilget 5883,- (kuglefang i skydekælder) 
b. Skolen søgt 47000,- bevilget 20000,- (buskørsel) 
Glif Bob søgt 960,- bevilget 960,- (kontorstole) 
- ja til  Annonce i Give Avis med hilsen til sponsorere og samarbejdspartnere. 
 
5) Reklameskærme 
Virker ikke. Rasmus Buhl (Hallen) orientere Betina når de virker. 
 
6) Nye mødedatoer 2016 
lokalrådsmøder 29. feb- 27. april- 13. sept.- 15. nov. 
generalforsamling 17. maj 
Betina booker lokaler og forplejning. 
 

 
7) Årets gang 2016 
a. Input til kalenderen. Kalender som benyttes er GLINFO. 
- Flg. Aktiviteter har lokalrådet/støtteforeningen næste år. 
Fællesspisning  7. okt. 2016 
Velkomst af nye tilflyttere 
 
Herudover er flg. udliciteret 
Loppemarked (loppemarkedsudvalg) 
Stitrampeture samt evt. naturensdag i sept. ( stitrampeudvalg) 
Aktive dage i aug. (aktive dage udvalg) 
Bålhytte ved hallen (projektgruppen) 

 
 

8) Evt. 
 
Referat af Irene Holmbo Hansen 7. dec. 2015 
 


