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Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag den 1. juni 2010  

 

Tilstede: Jan, Bent, Peter, Marie, Karsten og Hanne 

Afbud: Ole 

  . 
Punkt 1: Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 4. maj: 

Hanne har haft kontakt til billardklubben. Klubben er hvilende i et år, da 

de ikke umiddelbart kan finde egnede blivende lokaler i Gadbjerg. Vi 

aftalte, at vi vil være meget opmærksomme på deres behov, og fortælle 

om det, hvor vi kan. 

Vi snakkede om muligheden på hotellet i ”Hot Maggie”  

 

Punkt 2: Nyt fra Formanden: 

 Hanne havde følgende med fra Ole: 

Den 27. maj afleverede Gadbjerg Lokalråd (Bent og Hanne) depechen og 

en gave til Smidstrup, som denne aften skulle i gang med deres Landsby-

program. Det blev rigtig godt modtaget. 

Hanne kontakter formanden i Smidstrup, hvis ikke de ønsker at bevare 

”Tårnet” vil vi meget gerne have det igen. 

 

Der er afskedsreception for Skoleleder Tom Madsen den 16. juni 2010. 

Ole repræsenterer Lokalrådet, han sørger for at vi giver en gave, gerne 

med vort vartegn ”Tårnet”. 

 

Vi har fået en henvendelse fra Landistriktskoordinator Lars Kastberg, 

han vil gerne have en tilbagemelding vedrørende vores samarbejdsaftale 

med Vejle Kommune. Hvad har vi brugt pengene til? 

Vi har brugt pengene til: 

 Den daglige drift 

 Kommunikation – profilering - hjemmeside 

 Årets by 2010 

 Vi synes det er vigtigt at samarbejdsaftalen fortsætter udover 3 

år, det er vores grundlag da der ikke er medlemstilskud. 

 Vi kan indsende vort årsregnskab, som tydeligt viser hvad vi bruger 

pengene til. 
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Punkt 3: Evaluering af Borgermødet den 18. maj: 

Vi er enige om, at vi ikke kunne gøre det meget bedre. Vi havde et 

budskab, som vi gerne ville formidle til alle borgerne, det er blot 

ærgerligt at der ikke kom flere for at høre om det.  

Fremover skal vi nok være opmærksomme på, at være mere konkrete, når 

vi indkalder til Borgermøde. 

 

Vi fik efterfølgende en henvendelse fra 2 engagerede borgere, som havde 

deltaget i Borgermødet. De har mange gode ideer og er meget 

interesseret i at høre mere om, hvad vi har lavet, og de ville også gerne 

tilbyde deres hjælp.  

Vi blev enige om, at Ole og Hanne inviterer parret til en snak, så vi kan 

gøre brug af deres mange gode ideer/ressourcer og lyst til at deltage i 

udviklingen af vor landsby. Det er bare rigtig dejligt også at få sådanne 

konstruktive tilbagemeldinger. 

 

Vi havde en snak om referatet fra borgermøderne, skal vi blot lave et 

beslutnings referat, eller skal vi som p.t. lave et mere fyldigt.  

Vi blev enige om, at vi aftaler det fra gang til gang. 

 

Punkt 4: Skal vi byde ind på Landsbyernes dag i 2011: 

Hanne har haft kontakt til Udviklingssekretariatet vedrørende dette. Der 

er endnu ikke besluttet, hvordan dette afvikles fremover. Udvalget har 

møde i juni, vi hører nærmere efter mødet. 

Derfor afventer vi deres svar, inden vi beslutter noget. 

 

Punkt 5: Status for arbejdet med fokuspunkter: 

 Stiforbindelser v/ Bent: 

Som opfølgning på vor ansøgning til sti projektet kommer Folk fra Vejle 

Kommune fredag den 4. juni til Gadbjerg for at se vort spændende 

projekt.  

Bent deltager og eventuelt også Karsten 

Vi havde en snak om forslaget om en ridesti ved siden af stien. Vi blev 

enige om, at det kunne være en mulighed at lave ridestien i den ene side 

af stien evt. til højre. Vi skal så skilte med det for hver ende af stien. 

Det er bare et rigtig godt projekt, som vi håber hurtigt bliver realiseret. 

Trafik v/Peter: 

Der er kommet svar på brevet vedrørende flytning af byskilte. Vej og 

Park i Vejle Kommune skriver, at de har videresendt sagen til udtalelse 

ved Vejle Politi. Vi vil høre nærmere, når der kommer svar derfra. 
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Det er dejligt, at der sker noget. Vi blev enige om, at har vi ikke hørt 

noget den 15. juni, vil Peter følge op på sagen. 

 

Punkt 6: Opfølgning på aftale fra 2009: 

Hanne gjorde opmærksom på en aftale fra november 2009 om nedsæt-

telse af et udvalg til en forskønnelsepris i Gadbjerg. Vi aftalte, at der 

skulle vælges 3 fra det nyvalgte lokalråd, som sammen med 3 fra Borger-

foreningen skulle arbejde med dette. De 6 laver selv kriterierne.  

Vi valgte følgende 3: Bent, Marie og Hanne. Hanne kontakter Jørgen fra 

Borgerforeningen, så det kan sættes i gang. 

 

Punkt 7: Projekt ”Udvikling af landsby midte”  

 Intet nyt, vi afventer den politiske behandling i juni.  

  

Punkt 8: Hjemmesiden: 

Det er nu tid for betaling af den årlige drift af vor hjemmeside, derfor 

sender Bent et brev til de 10 foreninger med konto nr. hvor pengene 

(812,50 kr. ) kan overføres til. Hanne sender materiale til Bent.  

Esben og Hanne planlægger et møde for alle hjemmesidens redaktører, 

der vil her være mulighed for at dele erfaringer og få opfrisket vor viden.  

 

Vi havde en snak om muligheden for Links til erhvervslivet på hjemme-

siden. Vi er enige om at det vil være i orden, men hvis der er en udgift til 

dette, skal det være selvbetalt for den enkelte erhvervsdrivende. 

 

Punkt 9: Skal vi undersøge vedr. etablering af friskole: 

Vi er alle enige om, at det er vigtigt at vi alle tænker positivt omkring 

skolens beståen, vi tror naturligvis ikke, at man nedlægger en skole i 

Årets Landsby. 

Der arbejdes ikke p.t. med tanken om etablering af friskole. 

 

Vi skal være meget opmærksomme på, at når vi udtaler os som repræsen-

tant for Lokalrådet, skal vore informationer være helt sikre, så der ikke 

kan sås tvivl om vores troværdighed. 

 

Vi har tidligere talt om samarbejdet med skolen om udendørsvedlige-

holdelse. Det er vigtigt at vi kommer i gang med projektet og Esben og 

Hanne  

jo hurtigere jo bedre. Ole er tovholder i det. 
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Punkt 10: Ansøgninger: 

Bent har undersøgt vedrørende mulighed for ansøgninger hos forskellige 

fonde. Der er mange muligheder og utallige fonde. 

Bent trækker nogle oplysninger ud, som han deler ud til de enkelte 

fokusgrupper.  

Hver fokusgruppe undersøger efterfølgende selv, hvilke fonde som er 

mulige i forhold til deres projekter og laver ansøgningerne. 

Der er mulighed for at få hjælp til dette fra bl.a. Inga. 

 

Punkt 11: Eventuelt 

 Næste møde holdes den 7. september 2010 kl. 19 i Sognehuset. 

 Marie har brød med til kaffen. 

 

Hvis der opstår nogle problemstillinger, der skal tages stilling til inden 

næste møde, indkaldes til ekstraordinært møde. 

 

Referent 

Hanne 

 

 


