Referat Lokalrådsmøde 9. august 2018
Dagsorden:
1. Siden sidst.
2. Invitation fra hærvejsklyngen til at kende vores naboklyngers lokalråd og ildsjæle. Det er
en super invitation, som jeg synes vi skal bakke op om. Desværre har både Dorte og jeg
andre planer den pågældende dag. Som jeg læste måtte vi stille med 7 personer fra hver
by, så vi kan tænke over til næste møde hvem kunne være smart at inviterer med.
3. Landsbyfestival. Håber Tony og evt Kirsten har lidt med omkring det.
4. Nye tilflyttere og byggegrunde.
5. Indvielse af cykelsti og bro
6. Vedligeholdelse stier
7. Forberede og prioritere efterårets gøremål
8. Næste møde
Ad.1.
Vi har endnu ikke fået svar fra Vejen kommune vedr. henvendelse om forlængelse af fortov på
Baldersbækvej. Nicolaj rykker
Ad.2.
Der var desværre ikke nok tilmeldt, kun 1 herfra og 7 fra de øvrige 4 byer. Derfor er turen udsat.
Ny dato tilgår til formændene, som så sørger for at formidle videre.
Ad.3.
Alle forberedelser er næsten på plads. Fredag kører efter det sædvanlige program. Der bliver
indvielse af cykelstien kl. 9.00 lørdag. Vejen Gardens old Boys orkester spiller, Vagn Sørensen
holder talen. Vi beder et barn klippe snoren, vi vil spørge Charlottes datter.
Alle der har lyst tager en tur frem og tilbage af stien. Herefter er kommunen vært ved
morgenkaffe, som Husets venneforening laver. Thomas Peter sørger for rundstykker, resten køber
venneforeningen i Brugsen. Nicolaj og Dikkie kommer kl. 8 og hjælper med borde, kaffe m.v.
Der er nu næsten styr på alle stadepladser til festivalen. Der er PT 35 tilmeldt + det løse. Der
bliver aktiviteter for børn på arealet oven for brugsen. Kurt Vad står for den del. Man kan
indlevere kartoffelret på kroen til bedømmelse, som en berømt kok kommer og vurderer.
Der bliver musik af Jazz orkester to X 45 minutter og senere spiller også Vejen Gardens old Boys
igen.
Ad.4.
Der har været en del gang i salg og reservation af byggegrunde, der skulle ifølge kommunens
hjemmeside kun være 1 grund tilbage. Der er kun to huse til salg. De der er tilflyttet inden for
de sidste par måneder har fået velkomstkurv.
I forhold til vores nye brugsuddeler, som også er ved at flytte hertil, enedes vi om at byde ham
velkommen ved landsbyfestivalens arrangement fredag aften. Lokalrådet køber en middag på
kroen til ham og familien, som Nicolaj overrækker i løbet af aftenen.
Ad. 5.

Cykelsti beskrevet ovenfor. Den nye bro i krohaven indvies i september ved et specielt
arrangement.
Vi vedtog at få fat i en lille messingplade til at sætte på broen, hvor der står at Foreningen
PlanDanmark har skænket broen. Den kan opsættes ved indvielsen. Kirsten laver en tekst og
sender til Nicolaj.
Der mangler nogle metalhætter ovenpå pælene, så der ikke trækker vand ned i dem. Nicolaj
rykker for dem.
Ad.6.
De tre bynære stier er lige renoveret med maling af pæl og opsætning af nye pile. Stien op langs
Steens mark til Nicolaj trænger til at blive fræset op og jævnet. Nicolaj og Dikkie undersøger
hvordan det kan lade sig gøre. Stien ud i Hovborg plantage trænger også til vedligeholdelse. Det
undersøges ved samme lejlighed.
Ad.7.
Vi fastholder forårets beslutning om at prioritere:
Forskønnelse af Indfaldsveje
Mulighed for landsbybus
Autocamperplads
Vedr. indfaldsveje beder lokalrådet fortsat om billeder af byskilte m.v. fra andre landsbyer til
inspiration
Mulighed for landsbybus undersøges fortsat, evt. sammen med landsbyklyngen. Tony foreslog at
undersøge en shuttlebus ordning til Vorbasse marked, så flere kunne bo her og blive fragtet
sikkert frem og tilbage til markedet.
Vedr. autocamperplads spørger Nicolaj Kro og Campingplads, hvad de vil sige til, hvis vi
undersøger muligheden for at have en egentlig autocamperplads på Venstre side af vejen ud til
Torpet, det areal som er kommunens. Campingpladsen skulle i givet fald stå for det og have
indtægterne.
Ad.8.
Vi skal have fællesspisning engang i efteråret. Vi besluttede at afholde fællesspisning den 6.
november sammen med årsmøde i lokalrådet. Nicolaj skriver lidt til HUIF bladet og efterlyser
nogen der vil lave maden.
Fremover vil vi have fællesspisninger to gange om året forår og efterår.
Næste møde i lokalrådet er 10. september kl. 19.00

