
Lokalrådsmøde onsdag d. 20. februar 2019 i Dagmar Bio 
 

Tilstede: Dorthe Viborg, Dorte West, Hans J. Nielsen, Helle Nielsen, Tonny Dam Jensen, 

Leif Nielsen, Paul Pedersen, Henrik Jensen, Lars Svane og Mogens Nielsen 
   
P. 1     Siden sidst:     

Mogens startede med at udtrykke glæde over det store fremmøde, og en særlig velkomst til de 

2 nye medlemmer af lokalrådet Helle Nielsen fra Menighedsrådet og Tonny Dam Jensen som 

repræsentant fra Sdr. Felding Hallen. 

 

 

P. 2.    Byforskønnelsesplan v. Lars Svane og Dorthe Viborg:     

Lars startede med en oplysning om at Brugsens parkeringsplads snart er færdig, omkring den 

fremtidige belysning er der truffet aftale om at benytte de nedtagne gadelygter og supplere 

dem i nødvendig omfang, desuden afventes bagerens beslutning om en eventuel ny facade ud 

til parkeringspladsen. 

 

Vedrørende byforskønnelse arbejdes der stadig med Herning Kommunes repræsentant om 

det endelig forslag, byforskønnelsesudvalget er indstillet på at prioritere “Brugsens Have” 

som det største indsatsområde, der arbejdes her med en beløbsramme på 600.000kr inkl. 

trafikregulering/overgang mellem Brugsen og parkeringspladsen. 

 

Der arbejdes med tanker om at Lokalrådet søger finansiering fra Herning Kommune til at få 

sat infoskærme op ved / i Brugsen med oplysninger om lokale arrangementer, der har tidligere 

været et tilbud om finansiering af infotavler til de enkelte centerbyer, med et krav om en 

placering ved offentlig indfaldsvej til byen, som gjorde tilbuddet uinteressant for Sdr. Felding, 

der er tilsyneladende lempet på kraverne om placeringen, og der ses nu på mulighederne. 

Næste møde om byfornyelse er 12 marts. 

 

 

P.3 Sundhedshus:   

Dorte Vest kunne oplyse at bestræbelserne om at skabe et Sundhedshus var strandet. Flere 

forskellige årsager medvirkede hertil, herunder en modvilje fra Herning Kommune om 

finansieringen, og endelig det forhold at Lotta Nielsen har meddelt at hun har besluttet at 

foretage en nødvendig ombygning af nuværende praksis. 

Derfor har sundhedsudvalget besluttet at nedlægge sig selv. 

 

 

P. 4 Nationalpark:  
Paul Pedersen oplyste at der har været meget stille om den “genoplivede” Nationalpark Skjern 

Å, vores gamle arbejdsgruppe der omfattede landsbyerne i den påtænkte nationalpark 

eksisterer stadig og er repræsenteret i nationalparkudvalget, dog uden nævneværdig 

information til de lokale repræsentanter. Paul havde fra Mogens modtaget oplysning om et 

informationsmøde i Skjern Kulturcenter d. 6 marts og møder op. Der er taget kontakt til 

Skarrild og Arnborg om at udbygge vores indsats omkring nationalparken med et aftalt møde 

med Herning Byråds repræsentant i arbejdet Anne Mette Bang Rasmussen. 

NB: der er efter lokalrådsmødet,  kommet gang i vores “landsbyrepræsentant” Jes Nissen 

Borris som har udsendt indbydelse og materiale. 



 

 

P. 5 Naturvandring Arnborg - Sdr. Felding:  
Mogens Nielsen, Paul Pedersen fra Lokalrådet samt Anne Marie Jensen og Elin Støttrup fra 

Menighedsrådet, har startet planlægningen af en naturvandringen 2019. Der har været afholdt 

et møde med tidligere naturvejleder i Herning Kommune Karen Louise Smidth, som vi har 

aftalt et samarbejde med om dagens forløb. Rute og afvikling er stort set sammenfaldende 

med sidste års pilgrimsvandring, dog er det i år naturen og historien der lægges vægt på. 

Datoen er planlagt til lørdag d. 15 juni, program følger. 

 

 

P. 6 Årsmøde:   

Årsmøde afholdes d. 22 maj kl. 19.30 det blev besluttet at udover formanden beretning og 

regnskab skulle mødet koncentreres om Sdr. Felding, dvs. orientering fra udvalg og 

foreninger om hvad der sker i byen og ikke mindst skal vi høre om planerne for 

byforskønnelse. 

 

 

P.7 Eventuelt:  
Leif Nielsen orienterede om en henvendelse fra Asbjørn Lyby  Sdr Felding Efterskole, hvor 

han blev oplyst om at Herning kommune i 2020  ville asfaltere stien fra sportspladsen og op 

til Overby, i den forbindelse ønskede efterskolen at der blev etableret belysning af stien, så 

den blev mere trygt og sikkert at færdes på. 

Lokalrådet vil gerne om muligt bidrage til en løsning af ønsket, da efterskolen er storforbruger 

af Sdr. Felding Hallen, og en væsentlig bidrager til det økonomiske resultat,  

 

Tonny Dam Jensen var omkring den aktuelle situation for Sdr. Felding hallen, arbejdet i den 

nye bestyrelse går godt, det er en stor mundfuld med nye folk på de fleste pladser, der er 

stadig mange opgaver efter byggeriet, store renteudgifter. Der er fuld belægning og et godt 

samarbejde med brugerne. Dog er der en “manglende” udleje af kultursalen (pt. årlig udleje 

for 25-30.000 kr.). Kulturforeningen bruger den til deres arrangementer, se deres hjemmeside 

www.sdrfeldingkultur.dk 

 

Helle Nielsen omtalte menighedsrådets arbejde med valg af ny præst. Det er netop blevet 

meddelt menighedsrådet at samarbejdet med Troldhede forsætter, et forhold som man er glad 

for. Man går igang med at opslå stillingen til en ny præst, som tidligst kan ansættes 1. okt, 

Orla Villekjær stopper 31. juli. Der er overvejelser om ny præstebolig på lidt længere sigt. 

 

Niels J. Nielsen omtalte varmeværkets situation, det “kører” godt, varmeværket en flot 

placeret i den billige ende prismæssig, der arbejdes mandskabsmæssig sammen med Troldede 

Varmeværk, på sigt er der behov for en udvidelse med et varmegenindvindingsanlæg. 

 

Næste lokalrådsmøde bliver i starten af maj. 

 

Referent Paul Pedersen 

 

 

www.sdrfeldingkultur.dk

