
Lokalrådets beretning 31.05. 2022 

Ligesom mange andre foreninger var vi ramt at corona-epidemien i 2021, og 

aktivitetsniveauet var ikke så højt. 

Vi har kun haft 3 lokalrådsmødet i løbet af året, plus vi har holdt nogle møder i vores 

FU.  

Noget af det der har været op og vende både i 2020 og 2021 er digitale skilte, som 

vi gratis kunne få stillet op, mod vi til gengæld sørgede for udgifter til strøm og 

forsikring mm. og da vi ikke kunne få et overslag over disse omkostninger, valgte vi 

at sige nej tak, i stedet er der taget initiativ til at de 3 blå velkomstskilte til byen, 

midlertidigt bliver skiftet ud ved større begivenheder i byen, det er Anna-Mette 

Fjord der har stået for det. 

Vi har holdt møde med Martin Lystbæk fra Herning kommune om trafikforhold i 

Sdr. Felding, hvor vi har diskuteret trafikforhold i Sdr. Felding, bl.a. krydset ved 

Skjernvej-Sdr. Feldingvej/Nørregade, hvor der i 2021 har været min 2 trafikuheld, 

dog uden at vi har fået lovning på ændringer selvom kommunen er opmærksomhed 

på problemet. Kommunen afsatte på et byrådsmøde her i foråret 100.000 Kr. til 

forbedringer i Sdr. Felding, hvordan de konkret skal bruges ved vi ikke, vi har 

foreslået at bruge nogen af pengene på at ændre krydset Søndergade – 

Bjergevej/Skovbjergvej, så der er vigepligt for trafik fra Søndergade, samt at lukke 

Søndergade ud mod Vardevej, der er i forvejen 3 andre indkørsler til Sdr. Felding fra 

Vardevej. 

Vi har i 2021 fået nedsat et stiudvalg under lokalrådet, med deltagelse af Paul 

Pedersen, Frederik Djernæs, Jan Kristensen, Ulla Blok og undertegnede. Og her har 

især Frederik og Paul været aktiv, med forslag til stier og spor i landskabet i 

udkanten af Sdr. Felding, og som vi fremviste på Lokalrådets stand på Julemessen i 

Det Legende Hus i december. Sti-udvalget har også været inddraget i planlægningen 

af ny skov nord for Svanholm Sø, inkl. etablering af en hundeskov. Frederik har også 

fornyeligt udskiftet en lille bro på Å-stien syd for Elkjærvej langs med åen. 

Og så er der byforskønelsesprojektet. Det har været meget længe undervejs, vi 

startede med formøder i efteråret 2016 og 2 borgermøde i henholdsvis i 2016 og 

2017. Og ud fra det blev der udarbejdet et endeligt forslag til et byfornyelsesprojekt.  

Brugsens have projektet er hvis stort set færdigt, inkl. flot vægmaleri, af Helle Blom, 

en legeplads og en bred anlægsbro ned til åen. 



Begrønning af bymidten er færdig hvad angår vejtræer i gadebilledet, dog mangler 

der parkeringsregulering i Bredgade og på Strøget. 

Dagmar Bio opdatering af parkeringsplads og lys-mønstre om aftenen. 

Det vil vi fortsat arbejde på at gjort noget ved. 

Vi er med i kommunens Centerbykontaktudvalg, hvor Lars Svane og Paul Pedersen 

deltager, som repræsentanter for Sdr. Felding. Og vi har et stort ønske om at der 

sættes midler af til centerbyernes arbejde. Til Landsbyerne har der i mange år været 

afsat en pulje 1. mio. kr. 

  

SdrFelding.dk 

Nu eksisteret i 12 år, blev startet for at sørge for at flere lokale historier kommer 

frem. I de senere år er Ugeposten, blevet mindre og mindre og på den måde er der 

blevet mere plads til SdrFelding.dk. Tror at SdrFelding.dk inkl. Facebookside er kendt 

af alle i byen. I de senere år er der kommet flere annonceanmodninger og dermed 

også større annonceindtægter. Det har desværre også medført at vi er blevet 

tvunget til at blive momsregistreret, som har gjort at der for foreninger m.fl., som 

ikke er momsregistret, er blevet dyrere at annoncere.  

Kalenderen har fra starten været prioriteret, som en service til borgerne, og for at 

man kan undgå at lægge arrangementer samme dag. Derfor når I i foreninger mm. 

har planlagt arrangementer, så skriv hurtigst muligt til mig, så jeg kan lægge 

arrangementet ind i kalenderen.  

Jeg synes det er spændende at være redaktør på Byportalen, og er glad for at 

Grethe Kamstrup og Anna-Mette Fjord hjælper til med at gøre siden mere alsidig og 

interessant. Desuden er Carsten Tygesen tilknyttet og står for det mere tekniske, 

med opdatering og fornyelse. 

 

Skiftet bank fra Handelsbanken til Nykredit, pga. meget dyre bankgebyrer i 

Handelsbanken. Dog ret kompliceret at skifte bank. 

Derfor ændring af vedtægter: Nuværende vedtægter er der ingen oplysning om 

hvem der kan tegne foreningen, hvilket har betydet hele lokalrådet skal skrive under 

ved skift af bank, eller hvis vi skifter kasserer. 

 



Pop-up ruter, flot initiativ af folk fra Dagmar Bio, og de har været rigtig godt besøgt, 

også af mange udefra. Har selv kunne følge med gennem mit køkkenvindue. 

Corona-testcenter i Det Legende Hus, som bl.a. vores halmand Bruno Knudsen 

Jensen har været med til at få til byen.  

Teatertrup kom sejlende til byen i juni 2021, hvor de opførte et teaterstykke de 

kaldte ”Lives vand” 

Pengeautomaten er til stor ærgrelse for mange desværre blevet lukket. 

I september var hele lokalrådet inviteret til besøg på Rådhuset i Herning, hvor den 

nye borgmester Dorte West fortalte om hvordan byrådet fungerer. Efterfølgende 

var vi ude og spise på Restaurant Jin. Det var så årets udflugt. 

Kommunen er i gang med en ny lokalplan for området hvor Fristedet ligger i dag. 

Med Bennedsens ejendom/ruin ved Skolegade, er der desværre ikke sket så meget 

med. Den Romerske senator Cato afsluttede sine taler med: ”I øvrigt mener jeg at 

Kartago bør ødelægges”. Jeg vil sige ”I øvrigt mener jeg at Bennedsens ruiner ved 

Skolegade skal fjernes”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


