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Beretning til Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd 2019
Lokalrådets fornemmeste opgave er at være et samlingssted, hvor
repræsentanter for foreninger, institutioner, landbrug og kommunen m.fl.
mødes og orienterer hinanden om hvad der sker i Sdr. Felding området og
dermed sikre bred opbakning til nye initiativer.
I Lokalrådet har vi også den formelle kontakt til kommunen bl.a. ved at vi er
med i kommunens Centerbyudvalg som består af repræsentanter fra Aulum,
Vildbjerg, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding, plus flere byrådspolitikere og
repræsentanter fra administrationen. Og her er Lokalrådet repræsenteret
Paul Pedersen og Lars Svane Sdr. Felding.
I det forløbne år har vi arbejdet med udformningen af den centerbyplan for
Sdr. Felding, der blev besluttet på et stormøder i byen for godt 2 år siden og
som kommunen efterfølgende har afsat 1 mio. kr. til, og her er det især nye
muligheder i ”Brugsens have” der fokuseres på. Vi håber at komme i gang
med projektet i løbet af året. Mere om det under pkt. 9
Vi arrangede sammen med Menigshedsrådet i juni 2018 en Pilgrimsvandring
fra Arnborg til Sdr. Felding. Til vandringen havde vi fået pilgrimspræst
Elisabeth Lidell til at være tovholder for dagen. Det blev en stor succes, hvor
vi var 33 der deltog i vandringen.
Og vandringen gentages igen i år, men denne gang er det en Naturvandring,
hvor vi skal hører mere om mennesket og naturen igennem tiden. Og som
tovholder for vandringen har vi hyret Naturvejleder Karen-Louise Schmidt.
Når vi laver disse vandringer, er der for at skabe mere aktivitet i vores
område og på den måde få flere til at kende Sdr. Felding området.
Nationalpark Skjern Å er igen blevet italesat af Ringkøbing-Skjern og Herning
kommuner. Og der er lavet et kort over over det område som udvalget ønsker
Nationalparken skal ligge i. Der er dog store udfordringer for etablering af en
Nationalpark, Folketinget skal ændre den nuværende lov og 5 nationalparker
til 6 Nationalparker, hvilket der nok vil være politisk flertal for. Til gengæld kan
det nok op ad bakke af få overtalt mange af de landmænd der skal lægge jord
til parken. Men jeg håber og tror på en kommende Nationalpark, da den kan
give nye muligheder inden for turisme og og naturbevalrelse i vores område.
Igennem de sidste 9 år har Lokalrådet stået for hjemmesiden
www.sdrfelding.dk plus Facebook-siden SdrFelding.dk. Her prøver vi at
beskrive hvad der sker her i området, og gerne med indlæg mindst hver
anden dag. Også mange uden for Sdr. Felding følger de to nyhedsite, så vi
på den måde gør opmærksom på Sdr. Feldings eksistens og hvad der sker af
stort og småt. Og med hjemmesidens annonceindtægter er det muligt at
finanserer noget og lokalrådets arbejde, samt give en lille løn til redaktøren.
I et par år stod Lokalrådet bag et sundhedsudvalg, der skulle arbejde for at vi
kunne udvide lægehuset også med andre sundhedsfunktioner, som f.eks.

genoptræning og socialrådgivning tæt på borgerne. Men desværre var der
ikke opbakning til et sådant projekt i kommunen, hvorfor vi måtte kaste
håndklædet i ringen og opgive det indtil videre. Heldigvis har vores læge
Lotta Nielsen valgt at ombygge sin praksis så er nu er plads til 2 læger og og
2 sygepljersker.
I Sdr. Felding var den store nyhed i 2018 at Dagli`Brugsen flyttede ind i nye
flotte og større lokaler, hvilket blev markeret med stor festivitas og rigtig
mange besøgende. Jeg synes vi skal rose Brugsen for at man valgte at
lægge den nye Dagli`Brugs i bymidten og ikke lægge den udenfor byen ved
Vardevej, som måske kunne have forøget deres omsætning med op til 10 %.
Ved at bevarer butikken i bymidten, er det med til at give meget mere liv i
centrum. Og det får lige 3 tommelfingre 👍👍👍

Der er også kommet et par nye virksomheder til byen i 2018, nemlig et ny
Autoværksted – Schmidts Autosevice, som er beliggende i Erhversparken
nord for byen. Desuden har Danjel Eriksen flyttet sin VVS-forretning fra
Vardevej til Nørregade i Knud Pedersen og søns Gl. elektrikerforretning, og
velkommen til dem.
På årets lokalrådsmøde, vil der, som noget nyt, være oplæg fra foreninger og
udvalg om hvad der sker i de enkelte foreninger og udvalg, men mere og det
under pkt. 9
.
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