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Referat fra lokalrådsmøde 19. august 2010  

 
Tilstede: Bent Buhl, Jan Dohn, Peter Tang-Jensen, Ole Lange og Hanne Christiansen 

Afbud: Karsten Thomsen og Marie Tang 

 

Punkt 1: Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 1. juni 2010: 

Hanne har fået svar vedr. Landsbyernes Dag i 2011 – Udvalget har 

besluttet at dette arrangement først afholdes igen i 2012. Vi gør ikke 

mere ved det. 

 

På grund af travlhed med skoledebatten har Hanne ikke arbejdet mere 

med møde for webredaktører. Dette vil ske hurtigst muligt. 

 

Der har indsneget noget rod på side 3 nederst under punkt 9 Esben og 

Hanne skal slettes – så det beder jeg jer selv gøre :o)  

 

Punkt 2: Nyt fra Formanden: 

Karsten er sygemeldt på ubestemt tid. Vi vil efter ca. 2 mdr. vurdere om 

der skal indkaldes en suppleant. 

  

Vedrørende udendørs vedligehold på Skolen, er der ikke arbejdet mere 

med dette, også på grund af travlhed. Men det vi ske i efteråret.  

Vi vil dog tage initiativ til at få ordnet omkring Skolen inden den 25. 

august hvor vi får besøg af politikerne fra Vejle Kommune. 

Ole slår græsset omkring skolen. 

Hanne sørger for det øvrige, Arne Madsen fra seniorklubben spørges, og 

Søren Christiansen er tovholder. 

 

Punkt 3: Orientering vedr. skolestruktur/debat: 

 Jan – Ole og Hanne orienterede: 

Baggrunden for valget af information til borgerne: 

I gruppen besluttede vi, at informationerne vedr. skoledebatten skal gå til 

borgerne i Gadbjerg, vi havde ikke behov for at dele det med alle i de 

lokale aviser. Derfor har vi sat informationsopslag rundt ved de erhverv-

drivende i byen, ved skole, børnehave og hallen. Samtidig er de samme 

informationer på Gadbjerg.dk. 

På disse opslag har der stået, hvor man kan henvende sig, hvis man har 

yderligere spørgsmål eller kommentarer.  
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Hvad der er arbejdet med indtil nu: 

Profilering: 

Som alle har set, er der opstillet bannere ” Gadbjerg Skole – ALTID” ved 

indkørslen til Gadbjerg på Tykhøjetvej. Alle skoleelever, og børnehave-

børn har fået T-shirts og flag med samme logo – der har været mulighed 

for at købe T-shirts hos Købmanden og Madsen, og de blev hurtigt 

udsolgt. Der er flag som skal bruges ved mødet den 25. august.  

Der var næsten gratis bus (25 kr. per person) til byrådsmødet den 30. 

juni (Tak til Thykær busser) – hvor rigtig mange børn og borgere fra 

Gadbjerg deltog – det var bare rigtig dejligt at se den opbakning. 

Skole debat/planer: 

Vi har i gruppen med repræsentanter fra Borgerforeningen, og Skole-

bestyrelsen og Lokalrådet haft en del møder. Resultatet præsenteres på 

formødet på onsdag med følgende forslag: 

 Bevarelse af Gadbjerg Folkeskole 

 Etablering af Gadbjerg Friskole 

 Etablering af Gadbjerg Friskole med et forpligtende samarbejde 

med en anden Friskole. 

For at være sikker på at kunne etablere en Friskole til skoleåret 2011/12 

skulle vi indbetale et beløb på 20.000 kr. til Undervisningsministeriet. Det 

har Borgerforeningen sørget for. Vi skylder derfor stor TAK til 

Borgerforeningen, GIF, Skytteforeningen og Hallen, som alle har bidraget.  

 

I Lokalrådet mener vi, at der er en 4. mulighed vedr. skolesamarbejdet, 

som vi bør undersøge – nemlig samarbejdet med Givskud Skole. Der har 

været aftalt et møde mellem de 2 skolebestyrelsesformænd, men det 

blev desværre aflyst. Det bør vi have sat i stand.  

, 

Punkt 4: Møde med politikere den 25. aug. 2010: 

 Jan deltog i Borgermødet i Givskud den 17. august, hovedsagelig for at få 

gode ideer til, hvordan vi kan være forberedt til vort møde den 25. 

august. Han gav et fyldigt referat. 

 

Der er inviteret til informations- og dialogmøde onsdag den 25. august kl. 

18.00 i Gadbjerg hallen. Det er Skolebestyrelsen der inviterer. Børne- og 

familieudvalget + borgmesteren har ønsket at komme på de 5 skoler, der 

foreslås nedlagt.  

Der er hængt opslag rundt i byen, på Gadbjerg.dk, Skolen har udsendt 

nyhedsbrev, og i weekenden husstandsomdeles til alle borgere. Der 

kommer en omtale af arrangementet i avisen.  
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Følgende er planlagt: 

 Kl. 18.30 Politikerne ser skolen – der er i den forbindelse 

undervisning på skolen, så politikerne ser en levende god skole.  

 Kl. 18 – 18.45 – orienteres borgerne om status på bevarelse af 

Gadbjerg Skole og en evt. friskole.  

 Kl. 19 – 21 orientering fra borgmester og forvaltning og 

efterfølgende dialog. 

 Jens Peter Jørgensen er ordstyrer.  

 Der forberedes nogle spørgsmål til politikkerne – dette koordineres 

med skolebestyrelsen, borgerforeningen og lokalrådet – Jan er 

tovholder. 

 

Vedr. de praktiske forberedelser er følgende aftalt: 

 Ole og Benny sørger for opstilling af scene, stole, mikrofoner osv. 

 Mikael sørger for projekter og lærred. 

 Jan laver power point med dagsorden og de aftalte spørgsmål evt. 

med nogle fakta oplysninger til spørgsmålene 

 Hanne laver navneskilte til borgmester, udvalgsmedlemmer og 

direktør. 

 

Vi er alle enige om, at det er vigtigt at mødet bliver afholdt på en 

ordentlig måde – dialogen skal være saglig og konstruktiv.  

 

Jan samlede de spørgsmål vi lige nu havde i lokalrådet, men hvis I kommer 

på andre spørgsmål, så send dem på mail til Jan. 

 

Punkt 5: Høringssvar på skolestruktur:  

Vi skal naturligvis sende et svar. 

 Lokalrådet mødes lige efter mødet den 25. august kl. 21.30 – så 

koordinerer vi vedrørende høringssvar.  

 

Punkt 6: Udgifter til diverse reklame i forbindelse med skoledebatten:  

 Der har været en del udgifter i den forbindelse.  

Udgift til T-shirts, bannere, flag. Vi har fået lavet de forskellige grafiske 

ting hos LH-Grafisk, til en meget favorabel pris.  Der er flere, der ønsker 

at bidrage til udgiften bl.a. Gadbjerg Gensidige hjælpekasse. Bent 

snakker med Jørgen fra borgerforeningen, om hvordan vi bedst 

koordinerer vedr. dette. 
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Punkt 7: Projekt ”Udvikling af landsby midte”: 

Gadbjerg Landsbyprogrammet er behandlet i diverse udvalg:  

 
Chef for Udviklingssekretariatet indstiller, 16. juni 2010, pkt. 26:  
at landsbyprogram for Gadbjerg anbefales til Økonomiudvalget   

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 16. juni 2010, pkt. 26: 
 
Indstillingen godkendt med en bemærkning om, at hvis skolestrukturdebatten 

medfører ændringer i skolefunktionerne, revurderes planen.  

Landbyprogram for Gadbjerg anbefales.       

Økonomiudvalget, 21. juni 2010, pkt. 233: 

Anbefales af et flertal på 7 medlemmer af Økonomiudvalget.  

Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Pedersen tog forbehold for deres stillingtagen 
til Byrådets behandling af sagen 

Byrådets beslutning den 30. juni 2010: 

 Beslutning 

                     Godkendt. 

I Lokalrådet vil vi nu følge op på beslutningen, hvad betyder det? – 

hvornår kan vi komme i gang? og med hvad?  

Punkt 8: Penge til sti projektet: 

 Bent fortalte om forløbet indtil videre: 

Vi har fået positivt svar på vor ansøgning. Vi har fået tilskud fra Natur- 

og stipuljen 2010 på op til 15.00 kr. tilskuddet ydes til: 

2-3 kortbordsstandere    4.500 kr. 

10 stiafmærkningspæle med tilhørende piktogrammer   1.600 kr. 

Afretning af sti, stabilgrus, flis og leje af maskiner  8.900 kr. 

 

Gadbjerg Lokalråd skal bidrage til projektet med frivillig arbejdskraft til 

afretning og udbringning af grus og flis på stien samt opsætning af 

kortbordsstandere og stiafmærkningspæle. 
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Der er en række vilkår vi skal være opmærksomme på bl.a. skal projektet 

være udført inden den 1. november 2010. 

 

Bent indkalder de lodsejere, der er berørt at stiprojektet til et møde i 

september 2010. Hvorefter projektet går i gang.  

Bent er tovholder i dette projekt.  

 

Punkt 9: Høring ny lokalplan: 

 Vi gennemgik udkastet – vi indsender ikke et samlet svar fra Lokalrådet.  

 

Punkt 10: Eventuelt 

 Der afholdes julemesse i Gadbjerg den sidste weekend i november i år. 

Lokalrådet har fået tilbud om at være med på Antenneforeningens stand, 

hvilket vi siger mange tak til. Vi beslutter senere, hvordan vi vil promovere 

lokalsamfundet og Lokalrådet. 

 

 Næste møde fastholdes til den 7. september kl. 19.00 i Sognehuset. 

 Ole har brød med til kaffen 

 

Referent 

Hanne Christiansen 

 

 


