
Lokalrådsmøde
Tid: Mandag d. 10. oktober kl. 19.00 2022
Sted: Dagmar Bio
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Naturområde ved Skjern Å og Ågade legeplads
3. Flere foreninger med i Lokalrådet
4. Fonds muligheder
5. Møde med de andre centerbyer i kommunen
6. By-koordinator
7. Andet

Kl. 20.30
8. Oplæg om ”ÅLandet” af Tina Pedersen Skarrild og Martin Dupont Stakroge

Referat:
Tilstede:
Lars Svane, Mogens Nielsen, Helle Nielsen, Claus Udbye, Henrik Oddeskær Jensen, Paul
Pedersen, Tonny Dam Jensen.

1)
MN: Information om ny konstituering. Mogens formand, Lars næstformand, Tonny kasserer.
MN: Sanglærken har været i Brugsens have. Der har været skybrud, ville have været
danmarksrekord hvis der havde været officiel måling.
MN: Man har opgivet projektet med det gamle mejeri i Udviklingsselskabet.
Bordet rundt: Der har været afholdt et tilfredsstillende halbal.
HOJ: Meget rolig i byen i forhold til de unge mennesker. Tidligere salg af stoffer virker til at
være borte.
HN: God høstgudstjeneste afholdt. Installation af varmepumpe begynder i uge 44. Præsten
er kommet godt igang efter en hård opstart pga corona.
CU: Der har været borgermøde omkring vedvarende energiprojekter herunder solcelle
projektet ved Sdr. Felding. God aften. God forståelse for behover for grøn og vedvarende
energi. Projektet ved Sdr. Felding er med blandt de sidste 11. Der udvælges 3-5 projektet
senere. Realisering af projektet vil betyde god økonomi for foreninger i Sdr. Felding.
CU: Der har lige været budget i Herning Kommune. Der skal spares de kommende år.
CU: Der har været behandlet en forespørgsel fra Hallen omkring renovering af
omklædningsrum.

2)
LS: Kontakt fra Herning kommune. Har vist interesse for området omkring åen ved Ågades
legeplads. Projektet går alene på naturpleje og udnyttelse. LS, MN og TDJ har deltaget i
mødet. Området er dejligt med stort potentiale. Evt. udsigtspunkter, fiskepladser, stier og
shelters. 150tkr er sat af til projektet. Vi kan søge mere hos Nordea fonden.
HN: Har vi brug for flere shelters? ROB: Der er meget benyttelse af de mange shelters vi
har.
CU: Hvor tæt på åen må de ligge? LS: Pga naturbeskyttede områder vil de skulle placeres
omkring legepladsen.
PP: Gør opmærksom på der er et stiudvalg.



Der oprettes et udvalg for Ågadeprojektet: LS, PP, Frederik Djernis, Ulla Blok, Rene Lomholt.
LS: Evt. et borgermøde på sigt.

3)
Alle foreninger med mere end 25 medlemmer kan blive medlem af lokalrådet. Der kunne
være foreninger der kan inviteres, f.eks SFGIF. LS foreslår at vedtægtsændring bliver
opmærksom-gjort på hjemmesiden.
MN laver oplæg til kontakt via mail til blandt andet SFGIF, Danske seniorer, Halmhuset,
Kulturforeningen, Aaskov rideklub, Jagtforening, lystfiskerforeningen, MC Farmers, MC
klubben.

4)
Informerer omkring blandt andet Nordea fonden. Første tidsfrist 16. november 2022. Helt
oplagt til projektet omkring Ågade. Der er også muligheder for ansøgning fra gadelys, samt
bo fra afdød. Lokalrådet kan selv søge, men kan også agere katalysator for foreninger i
byen.

5)
LS: information om samarbejdet i centerbykontaktudvalget. Vi har et ønske om at få noget
finansiel støtte fra kommunen.

6)
MN: Informerer om bykoordinator. Erfaringer fra Vildbjerg. Hun er ansat 25 timer årligt i
Vildbjerg og skal skabe liv i byens butikker, kultur og turisme. Hun er blandt andet involveret i
at få integreret nye tilflyttere fra primært østeuropæiske lande. Hun vil meget gerne fortælle
om hendes virke. Det aftales at vi gerne vil have møde med hende om både hendes virke
som bykoordinator samt bæredygtig Herning.

7)
LS: Udeståender med kommune omkring blandt andet trafiksikkerhedsplan. Der kigges på
krydset Søndergade/Bjergevej. LS følger op.
CU: Informerer om øget trafik fra Sdr. Feldingvej til rundkørsel pga. øget kapacitet ved
Troldtekt. CU foreslår der laves fokus herpå. Input skal komme fra lokalråd.
TDJ: Information omkring Hallens situation i forhold til de ødelagte.

8)
Indlæg omkring Å-Landet.
Introduktion af deltagere, herfter oplæg ved Tina og Martin.

Referant: Tonny Dam Jensen


