
Lokalrådsmøde 12.6.2018 

Dagsorden:  
1.                         Siden sidst 
2.                         Landsbyklynge projekt 
3.                         Ny tilflyttere og nyfødte 
4.                         Bro ved kroen 
5.                         Evaluering møde med kommune 
6.                         Forskønnelse ved indfaldsvejene 
7.                         aktivering af landsbyambassadører 
8.                         Skriv til HUIF bladet 
Tillægsdagsorden 
Inddragelse af vildledende turistbrochurer 
Flytning og betjening af cykelcontainer 
9.                         Evt. 

Referat 

Ad.1.  
Referat fra sidst godkendt 
Marie og Mathilde har sagt at de ønsker at stoppe i lokalrådet. Begge rejser muligvis fra byen. 
Vi har holdt kursus i Aktivitetshuset for Vejen kommunes medarbejdere. 240 personer 2 dage. De 
var meget tilfreds med det. 
Hovborg har haft besøg fra Erhvervsministeriet  og fra RealDania 

Ad.2. 
Kort status i klyngeprojektet. Der har været møder i alle grupper. Sidste uge en byvandring i 
Hovborg. Der bliver byvandringer i alle 5 byer hen over sommeren, så borgerne kan lære 
hinanden at kende. 

Ad.3.  
Der er udleveret 7 velkomstkurve siden sidste møde.Vi håber det lykkes at få alle nytilflyttere 
med, men det kan godt være svært. 
Vi har ikke udleveret noget til nyfødte endnu. Det er meget svært at følge med i, hvem der 
føder og hvornår. Dorthe følger lidt op på det  

Ad 4. 

Bro neden for kroen: 
Vi har fået 120.000 til broen, som vi søgte i foreningen plandanmark.  Så nu kan broen blive 
udskiftet 
Krav: 
Holdbarhed, udseende, vedligeholdelsesfri. Der indhentes tilbud fra 3 ”brobyggere”. 
Vi diskuterede det videre forløb. Der nedsættes en brogruppe. Fra lokalrådet deltager Nicolaj og 
Dikkie. Der findes to mere. Nicolaj tager en snak med to, den ene må gerne være Jørgen 
Jørgensen.  

Ad.5. 
Nicolaj har medsendt referatet. Tony spørger til det lille stykke fortov langs Baldersbækvej. Vi 
rykker for svar i næste uge. Kirsten tager kontakt til kommunen. 
Vi skal fortsat rykke kommunen for at få udstykket flere grunde 
Ad.6.  
Vi skal tage billeder hen over sommeren af andre landsbyers indfaldsveje til inspiration, herefter 
tager lokalrådet stilling til hvordan vi kan forskønne alle indfaldsvejene. 

Ad.7. 



Landsbyambassadørerne deler velkomst kurve ud. Arbejdet fordeles mellem de forskellige 
ambassadører.  
Ad.8.  

Der kommer ikke blad i juli Vi skriver til august bladet om broen og et lille referat fra vores 
deltagelse i Vorbasse marked.  

Tillægsdagsorden: 

Spor i landskabet har netop sendt nye brochurer. Der er en del fejl i dem, men vi går ud fra at 
det er restoplaget de har sendt. Så vi skal have lavet ny tekst til et nyt oplag. Den bro der er 
revet ned ud til Klelund er med i brochuren. Man kunne sætte et kilt op ved åen og gøre 
opmærksom på, at broen desværre måtte rives ned, da der var for mange løsgående hunde på 
lodsejernes grund. 

Cykeludlejning: Tony siger at Campingpladsen gerne vil have cykeludlejningen hvis 
nøgleudlevering bliver lavet så man ka betale et depositum og selv tage sin cykel ud.  Vi 
undersøger hvordan containeren kan flyttes, så den kommer nærmere campingpladsen. 

Evt. 
Tony er indtrådt i arbejdsgruppen for landsbyfestivalen. 
Tony fortæller at der er bestilt en stand på Vorbasse marked. Der skal reklameres for 
landsbyfestivalen. 
Der kommer banner op på savværksgrunden i forbindelse med Vorbasse marked.  
Da det er en kartoffelfestival bliver der forskellige tiltag der relaterer til kartofler. 
Lokalrådet bevilligede 3500 til arbejdsgruppen til brug for standen i Vorbasse og trykning af 
diverse materiale. 

Næste møde tirsdag den 7. august  kl 19.00  

Nicolaj takkede Mathilde og spurgte til hvordan hun opfattede det at sidde her. God ide at unge 
på den måde deltager i lokalrådets møder, gerne i et halv års tid af gangen. 


