
Lokalrådsmøde mandag 20. februar 2017 i Dagmar Bio 
Tilstede:   Helle Kjærsig, Paul Pedersen, Leif Nielsen Dorthe Viborg, Henrik Jensen, 

                   Carsten Tygesen, Mogens Nielsen 

Afbud fra: Dorte West, Niels Jørgen Loff Nielsen og Johnie V Larsen 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 
a. Stier og grønne områder 

Paul orienterede om div. fra stiudvalg og turisme, se vedl. bilag. 

 

2. Centerbyplan og hvad gør vi  
a. Præsentation og diskussion af Arkitema´s udkast til centerbyplan 

Mogens orienterede om planen:  

Overordnet et stort og flot materiale udarbejdet af Arkitema, med Lene Gundahl 

Sørensen i spidsen. Flere af os ville gerne ville have brugt lidt mere tid i den 

indledende fase med følgegruppemøderne.  

Vi syntes også at der kan stilles spørgsmålstegn ved udformninger af visionen, se 

side 16, og efter nogen diskussion nåede vi til enighed om at tydeliggøre og 

opdele punkt 3 med et punkt 4.  

 

Lokalrådets reviderede forslag til vision: 

1. Sdr. Felding skal være børnefamiliernes by 

2. Sdr. Felding skal have landsbyen charme kombineret med centerbyens tilbud 

og muligheder 

3. Åen og naturen skal udnyttes til at gøre byen interessant 

4. Fællesskabet skal være vores ressource og drivkraft.  

 

Der var fuldstændig opbakning til den fremtidige strategiplan med en fremadrettet 

udbygning af Sdr. Felding med nye bebyggelser mod nord/syd og med 

hovedvægten mod nord. 

 

Mht. projektforslag 2, var der skepsis til forslaget om udnyttelse af arealet på den 

gamle idrætsplads/park til ”ældreboliger” området er en unik for byen, der kunne 

i stedet arbejdes med en udbygning af campingpladsen med flere hytter og 

pladser til auto campere, Leif kontakter Tage, der står for campingpladsens 

udlejning  

 

Med hensyn til bynære boliger bør der tages kontakt til boligselskabet Fællesbo, 

for at få nuværende ikke udlejede boliger ved plejehjemmet frem i lyset med 



henblik på at gøre dem mere attraktive som ”Olle Kolle”. 

 

I en kort omtale af Brugsens Have, var der enighed om at ”Bageren” Steffen bør 

inddrages så der om muligt blev et samarbejde om bageriets front ud mod 

parkeringspladsen, i en debat om forholdet opfordrede Lars Svane til at 

Lokalrådet tog et initiativ. 

 

Mht. stier oplyste Paul Pedersen at Paul Krogh fra Grønne Områder i Herning 

Kommune, ville blive endelig inddraget i planlægningsprocessen. 

Leif Nielsen tager kontakt til elværket vedrørende etablering af belysning på 

cykelstien op til efterskolen og den nye sti syd for Skjern Å 

 

 
b. Etablering af følgegrupper 

Vi besluttede at nedsætte 3 følgegrupper i forhold til Centerbyplanens 
projektforslag. 
1. Brugsens have 

Dorthe Viborg, Lars Svane, Dorte West og spørge Steffen bager, Niels Rahbek 
og Jacob Rahbek 
 

2. Boliger og hytter omdøbt til Byfortætning og begrønning 
Mogens Nielsen, Leif Nielsen, Carsten Tygesen og så vil vi spørge Niels Jørgen 
L Nielsen, Leon Poulsen og Jens Udbye 
 

3. Stier og stoppesteder 
Paul Pedersen, Henrik Jensen, Helle Kjærsig og spørge Jørgen Møller, Preben 
Strand, Michael Römhild, Anna Lindhardt, Kristian Hansen og Evelyn Nissen 
 

c. Eksterne samarbejdspartnere og økonomisk støtte 
Herning kommune, Fællesbo, Campingpladsen, Efterskolen, Dagli`Brugsen, 
bageren, Handelsbanken, andre erhvervsdrivende og byens borgere.  
Og økonomisk støtte fra kommunen, diverse fonde og evt. borgerindsamling. 

 

3. Jernbanebro 
Der er desværre kommet afslag fra AP Møller fonden om tilskud, og derved er 

projektet skudt til hjørne, vi traf ikke beslutning om ”Hvad nu”, men sendte 

projektet med i Sti og stoppested gruppen. 

 

4. Turisme 



Vi sprang punktet over da Paul havde orienteret om det under punktet Siden sidst. 

 

5. Kommende mødedatoer 
Vi forslår:  

Næste lokalrådsmøde til mandag d. 24. april 

Og Årsmøde til mandag d. 22. maj. 

 

 

6. Andet  
Leif orienteret om kommunens forslag til lokalplan for området mellem Torvegade 

og Vestergade. Ifølge dette forslag, skal hele området udlægges som muligt 

boligområde, og de forslår også at der på sigt ikke mere skal kunne parkeres ved 

Torvegade, hvilket ikke er så heldigt for de forretningsdrivende der for øjeblikket 

ligger op til Torvegade. Leif vil følge forslaget og komme med en indsigelse. 

 

Referenter Paul og Mogens 

 

 

 

 


