
Lokalrådsmøde i Sdr. Felding Lokalråd tirsdag d. 5. april 2022 
 

Deltagere:   Mogens Nielsen, Claus Udbye, Lars Svane, Helle Nielsen, Dorthe Viborg, Henrik 
Jensen, Tonny Dam Jensen og Paul Pedersen 
Afbud.  Leif Nielsen, Caspar Bennedsen og Niels Jørgen L. Nielsen 
 
Punkt 1. Siden sidst. 

a.  Velkomst-skilte til byen:  
Der var en snak om de eksisterende “by-skilte”/ Velkomstskilte og deres funktion, konklusion på 
drøftelsen blev at velkomstskilte var en opgave for Handels- og Håndværkerforeningen 

b. Borgermøde om køb af det gamle mejeri v. Paul: 
Paul orienterede kort om de overvejelser og tiltag Udviklingsselskabet var igang med, der er 
berammet et møde 3 maj hvor projektet er på dagsordenen, overvejelserne om mejeriets fremtid 
sker i et samarbejde med den nuværende ejer, og mulighederne for et projekt vil stå klart efter 
mødet 3. maj, der var holdninger i lokalrådet, som udtrykte en vis bekymring for om projektet 
kunne genere andre aktiviteter i byen. 

c. Bankskifte for Lokalrådet v. Mogens. 
Mogens redegjorde for bankskiftet til Nykredit Bank, det vil fremtidig give betydelig mindre 
gebyromkostninger for bankforretningerne. 
 

d. Bordet rundt. 
Henrik Jensen skolekontakt: Det er pt. hårdt at være lærer, især i de små klasser, der er for meget 
larm og det har resulteret i tilfælde af stres blandt lærerne, der har været problemer med salg af 
tobak og alkohol i skolens nærhed, et forhold der er taget hånd om. 
Dorthe Viborg Sdr. Felding Borgerforening: Der har været indsamling af affald, med en skuffende 
lav tilslutning, som noget nyt er der planlagt en “julebanko” i december. 
Helle Nielsen menighedsrådet: Den nye præst har endelig fået normale arbejdsforhold efter covid 
19, han går meget positiv til opgaverne, og er glad sit arbejde, der arbejdes pt. med at udskifte 
nuværende varmesystem i kirken til et varmegenvindingsanlæg. 
Tonny Dam Jensen Sdr. Felding-Hallen:  2021 har økonomisk været et godt år med positivt 
resultat, økonomisk er hallen blevet mere selvstændig indenfor de rammer kommunen stiller, der 
er tilført 180.000 Kr. fra Herning Kommune til renovering af parkeringspladsen. 
Claus Udbye Herning byråd: Claus oplyste at han i det nye byråd, blev valgt til formand for 
Landsbykulturudvalget og er menig medlem af udvalgene for Natur og Fritid samt  Byplan og 
Bosætning, blandt de sager han omtalte var en bibeholdelse af ordentlige busforbindelser til 
Sandet og Stakroge, dertil arbejde/involvering i nogle miljøtilladelser til landbrugere, han nævnte 
et tiltag som Projekt Å-Landet, som et positivt projekt, yderligere var der tilsagn om 250.000kr til 
Stakroge til byudvikling, og endelig omtalte han et større projekt til flere millioner i forbindelse 
med “Skovsnogen”.  
 
Punkt 2. Trafiksikkerhed i og omkring Sdr. Felding v. Lars. 
D. 17/3 afholdtes et møde mellem Martin Lystbæk Frandsen og forretningsudvalget for Lokalrådet, 
årsagen til mødet var et tilsagn om 100.000kr. til trafikforbedring i Sdr. Felding, og en drøftelse om 
anvendelsen af beløbet. Forretningsudvalget afholdte et formøde, hvor vi drøftede hvilke tiltag vi 
prioriterede, på mødet blev der taget udgangspunkt i vores vedtagne trafikplan fra 2019 hvor en 
sænkning af farten i Sdr. Felding by blev prioriteret, forretningsudvalget ønskede opsat farttavler 
med påbudt hastighed på 30km/t, Martin Frandsen oplyste at påbudte hastigheder var politi-
opgave, kommunen kunne alene opsætte blå skilte med anbefalede hastigheder, 
forretningsudvalget gav opbakning til opsættelsen, dernæst ønskede forretningsudvalget en 
ændring af krydset Søndergade og Bjergevej/Skovbjergvej så den gennemgående vej fremover 
bliver Bjergevej/Skovbjergvej. 
Martin Frandsen fandt forslaget godt, det er et farligt kryds hvor oversigten fra især Bjergevej er 
dårlig, ændringerne kunne eventuelt kombineres med et indkørselsforbud fra syd, for at 



minimere risikoen for ulykker på Vardevej, sidstnævnte bør drøftes med beboer på den berørte 
del af Søndergade. 
Den efterfølgende drøftelse endte ud i at de netop afsatte vej chikaner, havde sænket hastigheden 
i de pågældende gader, så en opsætning af blå skildre til anbefalet hastighed er unødvendige, en 
beslutning Lars går videre med.  
Dernæst var der en drøftelse af skiltningen på Vardevej, flere i udvalget ønskede Byskiltet på 
Vardevej flyttet nord for indkørslen til Torvegade, Lars Svane oplyste at skiltningen på Vardevej var 
Vejdirektoratets ansvar, de er tunge at danse med, men det er et forsøg vær, Lars kontakter 
vejdirektoratet om forholdet. 
Endelig nævntes at hastigheden er givet fri på Skjernvej mellem krydset mod Troldhede og 
Rundkørslen, har medført højere hastigheder på strækningen, et forhold Lokalrådet bør være 
opmærksom på. 
 
 
 
Punkt 3.  Byforskønnelse, hvor langt er vi nået og hvad mangler der? 

a. Brugsens have v. Dorthe Viborg. 
Etablering af legeplads mm. er stort set færdig, der er behov for oprydning/afskærmning af 
bagerens ejendom mod syd, det er han med på, der mangler et bord, og et solsejl er “fundet”. 

b. Begrønning af bymidten v. Mogens. 
Der var en omtale af manglende udbedring af en skade på gavlmaleriet ved bagerens ejendom, 
endvidere nævnte Lars Svane at brugsen havde gravet kabler ned til brug for et par lysmaster på 
Brugsens parkeringsplads, trappen ned i Brugsens have havde behov for bedre 
afmærkning/afskærmning, endvidere er der behov for en endelig afslutning af 
byfornyelsesprojektet, og det besluttedes at arrangere et møde med “Signe” med deltagelse af 
Claus Udbye for at få tingene på plads. 
 
Punkt 4. SdrFelding.dk v. Mogens. 

a. Lokalrådet er blevet momsregistreret. 
              Mogens oplyste at omsætningen i Lokalrådet var steget til over 50.000kr og dermed er vi        
              pligtig til at være momsregistreret. 

b. Ønsker til SdrFelding.dk. hvad angår indhold mm. 
              Lars Svane roste indholdet, Dorthe Viborg fandt SdrFelding.dk. brugervenligt. 
              Tonny Dam Jensen ønskede oplysninger om hvordan SdrFelding.dk. var koblet op på    
              Lokalrådets økonomi, Mogens Nielsen redegjorde for forhistorien og opbygning, med en    
              fordeling af overskuddet hvor lokalrådet modtager 25%, det tages op på næste møde. 
 
Punkt 5. Centerbykontaktudvalget v. Lars. 
Lars Svane orienterede kort om arbejdet i Centerbykontaktudvalget i Herning Kommune. Udvalget 
er kommet i gang igen efter Corona og valg. Det er et godt forum for kontakt til både de andre 
centerbyer og Herning Kommune. ERFA-delen af udvalgets arbejde har til tider været lidt 
nedprioriteret og møderne har haft stort fokus på orientering. På udvalgets sidste møde var der en 
diskussion af det fremtidige arbejde, hvor der bl.a. vil blive forsøgt lagt noget mere vægt på ERFA-
delen. 
 
Punkt 6. Årsmøde, forslag til dato, valgt blev tirsdag d. 31 maj. 

a. Hvem er på valg og hvem forsætter. 
            Der er 3 folkevalgte, nemlig Lars Svane, Leif Nielsen og Mogens Nielsen. Leif Nielsen er valg i  
            år.  Resten af lokalrådet, som er udpegede, ønskede alle at forsætte. 

b. Ændring af vedtægter. 
            Tonny Dam Jensen havde flere spørgsmål til nuværende vedtægter/forretningsorden, hvem      
             der underskriver for udvalget, kan forretningsudvalget tegne foreningen, hvad er minimum   
             for antal rådsmedlemmer ved beslutninger, dertil fandt han det væsentlig at referatet blev   



             udformet som et “beslutningsreferat”. 
             Punktet blev afsluttet med en beslutning om at vedtægterne blev gennemgået og fornyet  
             med et forslag til det kommende årsmøde, forslag til vedtægtsændring udarbejdes af  
             forretningsudvalget + Tonny Dam   
             Jensen. 

c. Oplægsholder til årsmødet. 
            Der var forslag og opbakning til at Claus Udbye kommer med et oplæg til Årsmødet, hvor         
            han redegør for sit arbejde i Herning byråd. 
 
Punkt 7. Andet. 
Tonny Dam Jensen spurgte ind til lokalrådets strategi, Mogens Nielsen redegjorde for den 
nuværende strategi som egentlig udløb i 2020, Lars Svane opfordrede til at det nye Lokalråd går i 
gang med at en ny strategi og visionsplan. 
 
Årsmøde i Lokalrådet er fastsat til tirsdag d. 31. maj kl. 19.00 i Dagmar Bio 
 
Referent Paul Pedersen 
 
 
 


