Referat fra Årsmøde i Sdr. Felding Lokalråd onsdag d. 26. maj 2021
P 1. Valg af dirigent. Jens Udbye blev foreslået og valgt.
P 2. Beretning: Formanden Mogens Nielsens beretning godkendtes.
Som et supplement til formandens beretning omtalte Paul Pedersen kort arbejdet
med etableringen af Skjern Å Nationalpark, arbejdet er gået i stå og der foreslås i
stedet naturparker omkring Ringkøbing Fjord og Borris hede, han udtrykte dog et
ønske om at det oprindelige forslag, som var en natur/nationalpark med hovedvægt
på Skjern Å forsat var en mulighed, for Sdr. Felding by som Skjern Å går igennem vil
denne løsning give byen flere spændende muligheder.
P 3. Handlingsplan: Mogens Nielsen oplyste at “nuværende” handlingsplan udløb i
2020 og gav udtryk for at der var behov for en ny, et tiltag han fandt vigtig var nye
/flere stier, der var opbakning til at det nyvalgte lokalråd løste denne opgave.
P 4. Regnskab: Paul Pedersen gennemgik årsregnskabet hovedpunkter, udover et
tilskud fra Borgerforeningen bestod indtægterne alene af overskuddet fra Mogens
Nielsens aktiviteter med Sdr.Felding.dk, på udgiftssiden var de væsentligste
omkostninger vedrørende samme side, herunder et honorar til Mogens Nielsen for
arbejdet, dertil omkostninger ved lokalrådets mødeaktivitet.
Regnskabet viste et overskud på 4629,27kr og sluttede for Lokalrådets
vedkommende med en egenkapital på 19082,24kr.
Regnskabet var underskrevet af revisor Niels Jørgen L. Nielsen.
Regnskabet godkendtes.
P 5. Indkommende forslag: Ingen forslag modtaget.
P6. Valg af 1 borger: Leif Nielsen modtog genvalg.
P7. Valg af suppleant: Poul Bjerre genvalgt
P8. Valg af revisor: Genvalg til Niels Jørgen l. Nielsen og revisorsuppleant Kristian
Hansen.
P9. Eventuelt: Ulla Bloch udtrykte opbakning til etableringen af flere stier, dertil
ros til arrangementet med pop-up gå-ture arrangeret af Dagmar Bio,s og ”Bevæg dig
for Livet” d. 28/5 og 3/6.

Der blev også spurgt til muligheden for etablering af belysning af gå-stien langs
Skjern Å i Sdr. Felding by.
Der var stor opbakning til forslaget, men også en oplysning fra Didde Jönsson, om at
forslaget tidligere var blevet afvist, der nævntes under debatten mulighed for at
finde finansiering i et restbeløb fremkommet ved Sdr. Felding Elforsyning`s
nedlæggelse. Lokalrådet blev opfordret til at arbejde videre med sagen.
Der blev gjort opmærksom på at malingen på gavlmaleriet ved Brugsens
parkeringsplads var begyndt at skalle af, og givet en opfordring til at det blev
repareret inden skaden udviklede sig.
Det blev oplyst at der var en ny pulje penge fra Herning Kommune til byfornyelse.
Der blev udtrykt frustration over den manglende asfaltering af “omfartsvejen” på
Høgsvigvej, en beslutning herom i den gamle Åskov Kommune er åbenbart “glemt” i
forbindelse med kommunalsammenlægningen, spørgsmålet tages op i Lokalrådet.
Årsmødet opfordrede til at der blev indkaldt til et borgermøde om en ny
udviklingsplan.
Der blev opfordret til at Lokalrådet i forbindelse borgerinddragelsen brugte
Facebook til at fange interessen fra især byens yngre borgere, Mogens Nielsen fandt
ideen god og at en kombination af debat på Facebook og et borgermøde kunne
være en god ide.
Referent Paul Pedersen.

