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Siden sidst
Oversigt over lokalrådets opgaver
Velkomst til ny tilflyttere
Årsmøde lokalrådet 14.11
Evt.

Ad.1.
Brugsen har afholdt fællesspisning og efterfølgende debatmøde om Hovborg udvikling eller
afvikling.
Et rigtig godt og velbesøgt møde (80 deltagere).
Der kom mange gode ideer frem, som der nu skal arbejdes videre med. En af de vigtige ting er
kommunikation omkring vigtigheden af at handle i vores brugs, og aflivning af myten om at det
er langt billigere andre steder.
Erhvervsklubben har indbudt alle foreninger til fællesmøde den 22.10 på kroen.
Hærvejsklyngen har holdt møde i Lindknud, hvor der dels blev valgt det nye klyngeråd, og dels
blev arbejdet med projekt tilflytterbolig.
Herfra er Stefan Krehbiel og Søren Brandbyge kommet i rådet. Nicolaj deltager i
bosætningsgruppen. I den gruppe har man arbejdet meget med et tilflytterhus, hvor familier kan
komme og prøve at bo nogle måneder, for at se om landsbylivet er noget for dem. På sigt
arbejdes der på at få en sådan bolig i alle 5 byer. Den første er man langt fremme med, man
satser på at købe den gamle børnehave i Lindknud.
30.10 er der et fyraftensmøde om projektet, hertil er indbudt erhvervslivet i byerne. Der skal
findes kapital til at starte et anpartsselskab, som så fremadrette skal stå for boligerne.
Delebiler er næste projekt som allerede er langt fremme i støbeskeen.
Der er kartoffelfestival igen næste år i samarbejde med Vejen kommune den 21-22 august.
Føvling, Lindknud og Hovborg har i fællesskab søgt LAG midler til indkøb af nyt stort byfesttelt.
Der arbejdes fortsat på autocamper pladsen, men der er et par små hurdler med kommunen. Der
arbejdes videre med det.
Christine har fået et møde i stand den 28.11 sammen med aftenhøjskolen i Lindknud. Det
handler om at være klimaby. Christina vil gerne have at Hovborg kan prøve at blive en sådan by.
Der kommer en fra et lignende projekt i Sønderborg og fortæller om Sønderborg kommune som
klimakommune. Vi anbefalede Christine at invitere Udviklingsrådet og Landdistriktsudvalget,
samt naturligvis repræsentanter fra Vejen kommune, som Christine allerede har kontakt med.
Christina vil allerede i næste uge komme med et forslag til info skærme i brugs og aktivitetshus.
Regnvandsseparation kører planmæssigt, man er en god uge forud for tidsplan og er nu i gang
med at asfaltere på Holmeåvej.
Ad.2.
Kirsten omdelte et papir som KL har lavet til alle kommuner, med deres anbefalinger til hvordan
kommunen bruger lokalrådene. Der er meget sammenfald med Hovborg lokalråds
formålsparagraf som er følgende:
At arbejde aktivt for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale
udvikling i Hovborg og omegn bl.a. ved:

At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Vejen Kommune og derigennem
fungere som lokalområdets stemme.
At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner,
landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme
udviklingen i området, og i kommunen som helhed.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling.
At være byens talerør udadtil og indadtil.
At synliggøre Hovborg og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu
mere attraktivt sted at bo, leve og virke.
Vi havde en lang debat om opgaverne og var enige om, at vi nok har påtaget os for mange
opgaver, som burde ligge i det øvrige foreningsregi. Vi skal passe på at have det overordnede
overblik og vores kommunikation med kommunen skal være en hovedhjørnesten.
Konklusionen blev at særlig to opgaver skal vi blive meget bedre til:
1. At være koordinerende forum
2. Talerør indadtil
Vi var enige om at talerør udadtil er lykkedes rigtig godt, Hovborg er meget fremme i pressen.
Men vi skal styrke kommunikationen indadtil i Hovborg.
Til næste møde i lokalrådet den 5. november skal alle komme med et oplæg til hvordan det kan
omsættes i praksis.
Vi enedes også om at vi, som vi tidligere har gjort, skal tildele rådets medlemmer forskellige
ansvarsområder, også det tager vi med på næste møde.
Til årsmødet tager vi fat på nogle de her ting, ligesom vi også tager udviklingsplanen frem og ser
hvor langt vi er nået.
Ad.3.
Vi skal have fundet en model til hvordan der kan skabes overblik over, hvornår der flytter nye til
Vi besluttede at arbejde for, at der etableres et lille hold der vil stå for at sørge for at tilflyttere
får en velkomstpakke. En model kan være at der findes en på hver vej, der har ansvaret for at
melde ind til det lille hold, der så kan sørge for at der kommer en ud til de nye med
velkomstpakke. Der er folk der gerne vil gå ud og byde velkommen (landsbyambassadørerne). Vi
hører på årsmødet om nogen vil påtage sig de her opgaver.
Ad.4.
Årsmøde den 14.11. Vi besluttede at holde årsmødet på kroen i år og starte med fællesspisning.
Dagsorden vil være som beskrevet i lokalrådets forretningsorden. Tony og Kirsten får lavet en
god aftale med kroen. Folk skal betale 50 kr. for maden, så må lokalrådet supplere op. Vi enedes
om at prøve at holde prisen i alt på under 70 kr. og så må folk selv købe drikkevarer. Kirsten
sørger for annoncering i HUIF bladet.
Ad.5.
Næste møde 5.11 kl. 19 Eneste punkt på dagsordenen er forberedelse af årsmødet.
Christine tager kage med.

