
Referat lokalrådsmøde 11.maj 2021 

Dagsorden 

Siden sidst 
Kommune plan 2021-2033 
Indfaldsveje 
Evt. 

Ad.1  
Der var været generalforsamling i Brugsen, der kommer ny formand. Brugsen har et lille overskud. 
KartoffelfesIval: Der er nu lagt kartofler i et stykke på hjørnegrunden. Øllet er i fuld gang med at blive 
brygget. Forberedelserne kører planmæssigt.  
Kroen har fået en fornem pris i dag fra small Danish Hotels som årets bedste business hotel 
Tillykke herfra Il kroen. 
4 maj i Klelund gik rigIg godt. 

Ad.2.  
Kommuneplan 2021-33 er sendt i høring. Der er høringsfrist Il den 30.juni. Det er ikke en plan for Vejen 
kommune alene, men for hele trekantområdet, derfor er den ikke så konkret. Vi aSalte at tage punktet på 
dagsorden Il næste møde, så alle bør gå den igennem inden da og tage evt. kommentarer med, så vil vi 
indgive høringssvar.  

Ad.3.  
Alle kan få rejst flagalleen for 1000 kr. De 500 går Il vedligehold af flag og materiel, de 500 Il en forening. 
Vi diskuterede lidt, hvilken forening, hvis der nu er folk fra flere foreninger der hjælper. Vi enedes om at 
både HUIF og Huset kunne være et godt bud, da de fleste i byen jo nyder godt af begge foreninger.  Tony har 
Ilbudt at stå for administraIon, så man kan kontakte Tony vedr. opsætning. Der bør findes et hold på evt. 
12 personer der så på skiS kan sIlle op og tage ned. Der skal bruges 4 Il opsætning og 3 Il at tage ned. Det 
går meget hurIgt, hvis man er det antal. Der nu lavet en lille trailer, hvor flagene kan være på permanent. 
Den er ikke helt færdig, men det sørger Tony for den bliver.  
Tony laver et udkast Il et stykke i HUIF bladet om reglerne for anvendelse af flagalleen.  

Ad.4. 
Vi afventer hvilke moIv der kommer på den, eller de pyloner vi får så vi kan bruge det samme moIv ved 
indfaldsveje. Vi er Idligere blevet enige om at det der skal stå ved vejene skal skæres i metal. Vi kan 
overveje at udskrive en konkurrence om moIv på det vi ønsker ved indfaldsvejene. Vi skal dog først være 
helt klar på reglerne. Vi må starte med at finde ud af hvad vi må og i givet fald størrelse, og så satse på de to 
store indfaldsveje. Signe Hvergel Pedersen, som er landskabsarkitekt i kommunen, kommer herud i anden 
anledning, Kirsten vil spørge hende om det er hende der er inde over med regler, størrelse m.v.  

Ad.5.  
Næste møde torsdag 10. juni 
Punkter Il dagsorden: 
Kommuneplan 
Opfølgning på indfaldsveje 
Nicolaj tager fat i Sally HunIngford for at komme videre med autocamperplads, så det punkt kan komme på 
næste dagsorden.   

Mødet slu\ede med at lokalrådet tog flagalleen ned, den har været oppe i anledning af kroens flo\e pris. 


