
Referat Lokalrådsmøde tirsdag den 13.9.2022 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst 
2. Gennemgang budget kommune 2023 
3. Borgermøde vedr. bosætning og nye byggegrunde 
4. Stier 
5. Evaluering kartoffelfestival 
6. Minigolf og autocamperplads 
7. Evt. 

  
Afbud: Tony og Christine, Christine vil gerne holde en pause fra lokalrådet pga. studie.  
 
Ad.1. Vi er blevet spurgt om vi vil være med i et energimøde sammen med menighedsråd og erhvervsklub. 
Vi siger ja til at være medindbyder til et borgermøde.  
 
Broen over åen neden for kroen trænger til at blive rettet op. Nicolaj og Dikkie har set på hvad der skal 
gøres. 
 
Kommunen har spurgt om vi vil have en plakat op i pylonen om at Vejen kommune er blevet Danmarks 
mest erhvervsvenlige kommune. Det siger vi ja til. Kirsten skriver til Marie at det er OK. 
 
Ad.2. Vi udsætter punktet til næste møde, da vi har for lidt information. 
 
Ad.3. Vedr. byggegrundene skal vi nok regne med at gøre noget selv for markedsføring når de kommer til 
salg f.eks.ved skriveri avisen og på Facebook Susamme oplyser at erhvervsklubben godt vil være med.  
 
Ad.4. Den 4. oktober indbyder borgerforening og erhvervsklub til møde vedr. opkvalificering af 
stisystemerne. Vi melder et par stykker til herfra 
 
Ad.5. Der kom omkring 700 på dagen. Det var ærgerligt at formiddagens konference ikke var annonceret så 
man var klar over at det var åbent for alle. Ros til den gode festival herfra 
Der er indbudt til evalueringsmøde den 20.september kl. 17.15 i Huset. Nicolaj deltager evt. Dikkie. 
 
 
Ad.6. Nicolaj har hørt fra Peter Gran Boesen. Han vil gerne hjælpe med at søge fonde. Lokalrådet har fået 
tilbuddet fra Peter tilsendt. Vi siger ja til at bruge penge til konsulent bistand.  
 
Ad.7. Vi vendte lige udgiften til forsikring af teltet, De tre foreninger der er fælles om teltet deler udgiften 
til forsikring, som det er nu.  
 
Flagalle: De 1000 kr. der kommer ind når flagalleen er rejst fordeles med 500 kr. til erhvervsklub til 
vedligeholdelse m.v. De øvrige skal komme byen til gavn, vi besluttede at de kommer i lokalrådets kasse 
som så finder ud af hvordan de kommer byen til gode på bedst mulig måde.  
 
Husets jubilæum i oktober: Vi tænker over om vi skal have en gave med og i givet fald hvad det skal være.  
 
Da Christine har fået orlov vil vi prøve at få en anden fra unge generationen med. Vi skriver lidt om det i 
HUIF bladet.  
 
Næste møde 12. oktober 19.30.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 


