
Lokalrådsmøde torsdag 20.09.18 Kl. 16.30 
Tilstede: Paul Pedersen, Lars Svane, Dorthe Viborg, Helle Kjærsig, Henrik Jensen og    
Mogens Nielsen 
Afbud fra: Dorte West Leif Nielsen og Hans Jørgen Loff Nielsen 
 
1. Skal vi forsat have et lokalråd og er der opbakning? 
 

Mogens Nielsen oplyste at han havde ønsket punktet på dagsordenen med baggrund i en, efter 
hans opfattelse, manglende interesse og opbakning til Sdr. Felding Lokalråds arbejde, der er meget 
snævre økonomiske midler til rådighed, ligesom det kunne være svært at definere lokalrådets 
opgaver. 
Den efterfølgende debat viste at der forsat blandt lokalrådet medlemmer, er en god opbakning til 
det videre arbejde, blandt væsentlige opgaver nævntes den formelle kontakt til Herning Kommune 
via deltagelse i Centerbykontaktudvalget, “Sdr. Felding dk” som er en væsentlig spiller i Sdr. 
Felding´s nyhedsformidling, arbejdet med Sundhedshuset, byfornyelsesprojektet, stier osv. 
Helle Kjærsig foreslog en smidigere struktur/arbejdsform.  
Vi mangler 2 personer til at repræsenterer foreningerne i Sdr. Felding. 
Det blev besluttet at Dorthe tog en snak med Sdr. Felding Hallens beslutningstagere, samt 
personer i menighedsrådet. 
Helle Kjærsig kontaktede Idrætsforeningen. 
 

2. Konstituering. 
 

Genvalg. 
 
                Formand:  Mogens Nielsen. 
                Næstformand:  Lars Svane. 
                Kasserer:  Paul Pedersen. 
 
De valgte er samtidig forretningsudvalget. 
 

3. Byfornyelse. 
 

Lars Svane oplyste at Brugsen starter nedrivningen af “Den Gamle Brugs” og etablering af 
parkeringspladser på arealet omkring første november, det vil i første omgang blive en “billig” 
løsning, den endelige indretning af området koordineres med byfornyelsesudvalget. 
Mht. arbejdet i Byfornyelsesudvalget, oplyste Lars Svane at han følte en manglende lydhørhed fra 
arkitekten som er tovholder i arbejdet, hun har en tendens til at forfølge  egne ideer, det bør i det 
væsentlige være “Byen” der bestemmer, hvor man ønsker pengene brugt, han følger op på sagen 
på næste Centerby kontakt udvalgsmøde. 
Dorthe Viborg konkludere:  Byfornyelsen bør omfatte “Brugsens Have” og gader/området omkring 
Brugsen. 
Lars Svane rejste spørgsmålet: Hvad kan/må vi lokale lave selv, vi må arbejde for at undersøge 
mulighederne. 
 

4. Status Sundhedshus. 
 

Mogens omtalte kort regionens svigt i forbindelse med ansøgningen til staten om midler til 
finansiering af projektet, dog kan vi håbe på at vi har opsparet lidt goodwill og det giver os 
samtidig bedre tid til planlægning af projektet. 



Dernæst en redegørelse for den aktuelle situation, hvor det er sagkundskabers melding at det 
nuværende lægehus ikke kan bruges!  
Vi i sundhedsudvalget, fornemmede at Herning Kommune og regionen ønskede at bruge et grønt 
område syd for Plejehjemmet, til at bygge et nyt sundhedshus på. 
Helle Kjærsig er imod disse ideer/planer, Sdr. Felding er så heldige at have mange grønne områder 
i byen, det er vores særkende og styrke. 
Der er opbakning i Lokalrådet til at opføre et nyt sundhedshus på Lægehusets grund, i første 
omgang med samme funktioner som nu, men bygningsmæssig med plads til nye tiltag. I lokalrådet 
ønsker vi os et sundhedshus med plads til også fysioterapeut, ernæringsvejleder m.fl., så det reelt 
er et sundhedshus og ikke kun et lægehus. 
Derudover er der i lokalrådet opbakning til at “byen” bidrager med midler til finansiering - hvordan 
må bero på en dialog med Herning Kommune og regionen. Vi tror vi dog vi max. kan samle 
500.000 Kr. ind til et nyt sundhedshus. 
 

5. Nye opgaver. 
 

Forslag om en ny velkomstfolder/opdatering af nuværende, Dorthe Viborg kontakter Marianne 
Venø. 
 

6. Husleje til Dagmar Bio. 
 
Huslejen på 5.000 Kr. dækker lokalrådets og borgerforeningens brug af huset, huslejen betales 
med 2.500 Kr. fra borgerforeningen via dets tilskud til lokalrådet og resten betales af indtægter fra 
SdrFelding.dk, samlet set har vi en opfattelse af, at betaling og benyttelse er i balance. 
 

7. Andet. 
 
Mogens Nielsen oplyste at lokalrådet er blevet opkrævet en ”bøde” på 5000 Kr pga. for sent 
indsendt regnskab fra lokalrådet til SKAT. Mogens arbejder på at få eftergivet bøden. 
 
Lars Svane oplyste at infoskærmen i Brugsen ville blive forsinket, da de lige skal have overblik over 
deres finansielle muligheder.  
 
Ref.  
Paul og delvis Mogens 
 
Ref.  
Paul og delvis Mogens 
 


