
Referat FU møde 20.12. 2022 

 

Tilstede: Mogens Nielsen (MN), Lars Svane (LS) og Tonny Dam Jensen (TDJ). 

1. Siden sidst 
a. Møde i Vildbjerg 

1. Vi deltog 8 personer i mødet i Vildbjerg. Mange intentioner er ens i Vildbjerg og Sdr. 

Felding, men Birgit er en kæmpe resource for Vildbjerg. Vildbjerg udmærker sig ved 

at have et stort engagement fra erhverv og handelsforeningen. Koordineringen i 

Vildbjerg er centraliseret omkring Birgit. Vi kan i Sdr. Felding blive bedre til at bruge 

kaleneren på Sdrfelding.dk. Generelt var mødet meget positivt og interessant. 

2. Busrute 81   

2. Lokalrådet har indsendt et brev sammen med andre interessanter fra lokalområdet, 

herunder borgerforeningen. Vi har modtaget svar fra regionen. LS laver udkast til 

høringssvar. 

3. Dorte West kommer på heldagsbesøg i Sdr. Felding d. 8. februar 2023 

3. Dorthe West kommer på besøg sammen med Erik Hattens først i det nye år, har 

Herning kommune informeret om. MN kontakter Herning kommune og koordinerer 

med andre foreninger. 

4. Møder med repræsentanter fra kommunen: 
a. Grønne områder 

b. Trafik 

c. Elkjær Eng - projekt 

4. A+B+C): Se tidligere referater. Lokalrådet er ærgerlig over at den 

parkeringsansvarlige ikke deltog ved sidste møde. Vi ansøger penge hos både Erik 

Kristiansens fond og SF Gadelys. 

5. Lokalrådsmøde 
a. Nye lokalrådsmedlemmer 

b. Skal vi ændre lidt på mødeformen, når vi bliver flere medlemmer 

c. Dato for lokalrådsmøde i januar 

d. Dato for årsmøde i maj 

 



 

5. - 

a. Indre mission, Aaskov golfklub og danske seniorer har meldt sig til. Sdr. 

Felding Billard overvejer. 

b. MN foreslår at optimere. Mindre snik-snak, og bedre forberedte dagsordener. 

c. Forslag: 10. januar 

d. Forslag: 23. maj 

6. Lejebil ordning til Sdr. Felding?        https://www.byensbil.dk/ 
6. MN indgår i dialog 

 

7. Evt.  

7. - 

a. LS orienterer om at Brugsen i Borris lukker. 

b. TDJ orienterer om at Solcellepark Nørrelandet af Herning Kommune er 

prioriteret som førstevalg. Det må forventes at planlægningen starter snarest. 

 

Referant: Tonny Dam Jensen 

https://www.byensbil.dk/

