
Referat fra årsmøde Lokalrådet 31. maj 2022. 
 
Formand Mogens Nielsen bød velkommen og takkede for fremmødet. 
 
Punkt 1.  Valg af dirigent:  Allan Ramsing foreslået og valgt og konstaterede at årsmødet var lovlig 
indkaldt. 
 
Punkt 2.  Formandens beretning: Klik her 
 
Debat:   
Spørgsmål: Har hastighedsnedsættelsen nogen effekt? 
Hvad gør vi ved Bennedsens ejendom? 
Det blev foreslået at forbedre sikkerheden på Vardevej ved at flytte byskiltet mod nord, så det 
kommer til at stå før man når ned til indkørslen til Torvegade. Lars Svane svarede at det er et 
forhold som i sidste instans afgøres af Vejdirektoratet. 
Der er mange ulovlige parkeringer i byen der generer byens borgere, Mogens kunne se problemet. 
Forslag om anmodning til kommunen om besøg af “private” P-vagter kunne bedre forholdene. 
Der blev stillet spørgsmål til de i Mogens Nielsens oplysninger i beretningen om ændring af 
krydset  Søndergade  —  Bjergevej,  Lars Svane redegjorde for forløbet omkring ændringerne, 
Herning Kommune har sat 100.000kr af til forbedring af trafiksikkerheden i Sdr. Felding, herunder 
til farlige kryds, nævnte kryds er nok (bortset fra krydset Nørregade/Skjernvej) byens farligste 
sted, især er der fra vest (Bjergevej) meget trafik og dårlige oversigtsforhold, en ændring af 
nuværende forhold hvor Søndergade er den gennemgående vej, til at det bliver Bjergevej der får 
denne status, vil give bedre trafikforhold og færre ulykker, en medvirken hertil er at der etableres 
en tydelig markering af Søndergades forløb syd for krydset, evt. med et “sænket” fortov på tværs 
af Søndergade. Endvidere er der tanker om at lukke indkørslen fra Vardevej helt eller delvis. 
Beretningen blev godkendt 
 
Punkt 3. handlingsplan: Lokalrådet havde ikke lavet nogen, men Mogens kom med forslag om 

1. En ny handlings/visionsplan 
2. Der arbejdes på at mejeriet bliver byens aktivitetshus 
3. Hvordan får vi unge til at flytte til byen 
4. Arbejde på at kommunen giver et fast tilskud til Lokalrådet hver år. 

 
 Punkt 4. Regnskab:  
 
Kasserer Paul Pedersen gennemgik regnskabet for 2021, forinden gennemgangen gjorde han 
opmærksom på at det forelagte regnskab egentlig er en sammenlægning af 2 regnskaber, et for 
Lokalrådet med en omsætning på 7.781 kr. og et for SdrFelding.dk med en omsætning på 53.183 
Kr.  For lokalrådet var årets udsving en forøgelse af mødeudgifterne på ca. 2.200 kr. forårsaget af 
et inviteret besøg på Herning Rådhus af vores nye borgmester Dorte Vest med efterfølgende 
spisning. På SdrFelding.dk, var det den øgede omsætning der sprang i øjnene, største udgifter er 
honoraret på 39.273 kr. til Mogens Nielsen, svarende til 75% af indtægterne fra SdrFelding.dk., 
året resultat sluttede med et mindre overskud som henlagdes til egenkapitalen. 
Regnskabet var revideret af Niels Jørgen Lohff Nielsen 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 5. Vedtægtsændring:  Tonny Dam Jensen fremlagde forslag til vedtægtsændringer. 
Lokalrådet havde haft de samme vedtægter siden 2009, og da der ikke stod noget om tegningsret i 
vedtægterne, var det årsagen til at ændre på dem, så det nu kun er 2 der skal underskrive overfor 
banker og lign. Men da det nedsatte udvalg kiggede vedtægterne igennem, var der flere ting der 
blev forslået ændret. Bl.a. at alle foreninger i byen med mere end 25 medlemmer, kan få en 



repræsentant i lokalrådet og undervisningsinstitutioner i byen, hver kan udpege en repræsentant 
og ligeså med andelsejede virksomheder.  Direkte nævnte repræsentanter er: Borgerforeningen, 
Handels og Håndværkerforeningen, Sdr. Felding hallen, Menighedsrådet og et medlem af Herning 
byråd, dog bosiddende i Sdr. Felding. 
Der vil fremtidig være 4 borgervalgte medlemmer af lokalområdet, heraf en fra landbruget. 
 Lokalrådet vil fremover være beslutningsdygtigt, såfremt mindst 5 medlemmer heraf 2 fra 
forretningsudvalget er tilstede (tidligere halvdelen af lokalrådet), der skal afholdes mindst 3 årlige 
møder. 
Lokalrådets opgaver i forbindelse med SdrFelding.dk/Byportal og udnævnelse af 
redaktør præciseres. 
Udover nævnte er der præciseringer som fremgår af de nye vedtægter. 
Nye vedtægter blev vedtaget. 
 
Punkt 6. Valg til Lokalrådet:  
Mogens Nielsen og Lars Svane blev genvalgt til Lokalrådet. 
    
Punkt 7. Valg af suppleant. 
Poul Bjerre. 
 
Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Niels Jørgen L. Nielsen blev genvalgt til revisor og Kristian Hansen til revisorsuppleant. 
 
Punkt 9. eventuelt. 
 
Efter årsmødet holdt byrådsmedlem Claus Udbye et indlæg om sit nye arbejde som repræsenterende Sdr. 
Felding området i Herning Byråd. 
 
Claus Udbye havde som forholdsvis nyt medlem af Herning byråd meget at berette fra sit virke i byrådet, han 
havde mange tanker om Sdr. Feldings fremtid, og startede med en omtale af de digitale velkomst-skilte som 
kommunen tilbød at medvirke til at opstille ved centerbyerne, han fandt i modsætning til lokalrådet at skiltene 
var en god ide. 
 
Dernæst en omtale af den “manglende” tilflytning til byen og opfordrede til at spørge tilflyttere om deres grunde 
til at bo i Sdr. Felding, han opfordrede til at få en dialog med personalet på skole og daginstitution, om der er de 
optimale forhold på deres arbejdsplads. 
 
Dernæst fandt han at der er for få “små” huse i byen til ældre mennesker og et behov for en “Olle-kolle” til folk 
sidst i livet. 
 
Han havde endvidere tanker om en Ide-bank”, der kunne give byen nye måder at udvikle sig på fremover. 

En kombineret cykel/gangsti fra byen ud til Rideskolen og Svanholm Sø ville være en god ide. 
Hertil nævnte Lars Svane at Lokalrådet havde et årligt møde med Herning Kommunes vejfolk, og at det vil være 
stedet at arbejde videre med forslaget 
 
Derudover opfordrede han byens borgere til at bruge platformen “Giv et praj” på Herning Kommunes 
hjemmeside. 
 
Referent. Paul Pedersen 
 
 
 

 
 
 
 


