
Referat fra lokalrådsmøde i Dagmar Bio tirsdag d. 10, januar 2023 
 
Tilstede: Birgit B. Pedersen, Kristian Hansen, Holger Madsen, Leif Nielsen, Helle Nielsen, Paul 
Pedersen, Lars Svane, Mogens Nielsen, Henrik O. Jensen.  
Afbud: René Lomholt, Claus Udbye, Niels Jørgen L. Nielsen, Tonny D. Jensen, og John Jensen 
  

1. Velkomst og siden sidst.    
 
 Mogens Nielsen formand bød velkommen især til nye medlemmer af lokalrådet, han orienterede kort fra 
et besøg hos vore kollegaer i Vildbjerg, hvor der er ansat en medarbejder på deltid til det forefaldende 
arbejde, forretningsudvalget arbejder  med at centerbyerne, i lighed med landsbyerne, kan tilgodeses med 
økonomiske midler til deres arbejde, sluttelig omtalte han et projekt “byens bil” hvor forudsætningerne for 
en opstart var et tilsagn på 30.000kr fra byen, der var foreløbig tilsagn om 10.000kr. Daglig-Brugsen er 
foreløbig positiv til en placering af “byens bil” på Brugsens parkeringsplads. 
 

 2. Medlemsrunde. 
   
Birgit Pedersen.  Indre Mission og Sdr. Felding Missionshus, der er pt. ca. 90 medlemmer og et fremmøde 
på 35-50 til div. møder, man har en god børneklub og en ungdomsafdeling der er i fremgang, der er pt. ca. 
40 på listen, de har nøgle til huset og kan selv stå for arrangementer. 
 
Kristian Hansen Åskov Golfklub. Der var i 2022 ca. 500 medlemmer, er en selvstændig klub med banen på 
lejet grund, 20% af medlemmerne laver en eller anden form for frivillig arbejde, på trods af en stram 
økonomi er der løbende et mindre overskud. Kristian frygter dog vigende antal medlemmer pga. økonomisk 
svære tider. 
 
Leif Nielsen er Borgervalgt. Følger livet i byen, har løst et problem forårsaget af at ejeren af den gamle 
Nordea bankgrund ville lukke gemmen kørslen forbi forretningerne, der vil stadig fremover være mulighed 
for gennemkørsel. 
 
Holger Madsen DK Seniorer i Sdr. Felding. Foreningen gør en indsats for at aktivere pensionister, det være 
sig til møder på Klods Hans og andre tiltag, der planlægges en udflugt til sommer. 
 
Helle Nielsen Menighedsrådet. Der har været god opbakning til arrangementerne i Kirke og Sognehuset i 
forbindelse med julen, vores “nye” præst er, efter en vanskelig start med COVID-19 lukninger, kommet godt 
igang. 
 
Lars Svane Borgervalgt og næstformand, arbejder pt. mest med “Elkær Eng” er på som punkt 4.  
    
Mogens Nielsen Borgervalgt. Formand og redaktør på Sdr. Felding.dk, som kører godt, der er daglig ca. 200 
besøgende på siden, omsætningen er på mere 50.000kr. hvilket har krævet momsregistrering. 
 
Henrik Jensen Sdr. Felding skole. Skolen er blevet “ensporet” med mulighed for 2 undervisere i sprog og 
matematik, det har bevirket bedre økonomi. Nyt tag på “Lilleskolen” SFO flytter fra nuværende lokaler over 
på Lilleskolen. Der er ca. 250 elever på skolen nu, mod over 400 elever tidligere.  
I SSP er der pt. Ingen problemer af betydning. 
 

3. Dorte Vest besøg i Sdr Felding 8 februar. 
 
Dorte Vest besøger 8. februar den sydlige del af Herning Kommune, med virksomhedsbesøg om 
formiddagen besøg tre virksomheder. Kl.13,15 til 14,45 møde med lokalråd og borgerforeninger fra 
området, det er op til forretningsudvalget FU, evt. I forståelse/ samarbejde med de øvrige inviterede at 
planlægge. Lokalrådets FU laver et indspark til mødet. 



 
4, Elkær Eng - naturprojekt med Herning Kommune Teknik og Miljøudvalg. 
 
Lars svane orienterede om en henvendelse fra Herning Kommune vedrørende et samarbejde om at udvikle 
et naturprojekt på et engareal kaldet “Elkær Eng” beliggende syd for Skjern Å (fra Varmeværksbroen langs 
åen op mod “Bennedsens Villa”) , kommunen har afsat 150.000kr. til formålet, der er nedsat en 
projektgruppe bestående af Lars Svane, Mogens Nielsen, Frederik Djernæs, Ulla Block, Paul Pedersen, 
gruppen har i et møde med folkene fra kommunen, foreslået at udvide projektet med en opholds/bålhytte 
med plads til 40-50 mennesker, samt anlæg af en fiskepladsform, hvortil det skal være muligt at køre til i 
rullestol, dertil passende parkeringsforhold, Lars er i fuld gang med at søge penge til projekt  hos  "Sdr. 
Felding Gadelys” og Mindelegat efter Erik Christiansen. Der arbejdes på at forsætte stiforløbet mod sydvest 
langs den gamle vandingskanal og videre til Elkær Plantage, projektet knytter tråde til “Å-Landsprojektet” -
der omfatter landsbyerne i Herning syd, ligesom det kan blive et aktiv i “Bevæg dig for livet”. 
Der arbejdes endvidere med at etablere et “Å-laug” til at udvikle, føre tilsyn og vedligeholde projektet. 

 
5 Div. møde med kommunens Teknik og Miljøudvalg. 
Lokalrådet har i året der er gået haft flere orienterende møder med repræsentanter fra bl.a. 
Kommunens afd.  ”Teknik og Miljø”, hvor der er blevet snakket om grusstier og fortove, tiltrængte 
ny asfaltering af især Bjergevej, samt ønske om en cykelsti fra Sdr. Felding til Assing. 
Der er også talt med kommunen om hvad de vil gøre ved krydset Skjernvej/Nørregade/Sdr. 
Feldingvej, især i forhold til at den øgede trafik der forventes når Troldtekt i Troldhede på et 
tidspunkt udvides. Desuden har Lokalrådet forslået at lukke helt eller delvis for udkørsel fra 
Søndergade til Vardevej og ændre på krydset Bjergevej, Søndergade/Skovbjergvej, så trafik fra 
Søndergade skal holde tilbage for trafik fra Bjergevej og Skovbjergvej. Det tænker de over i 
kommunen. 
 
 

 6. Busrute 81. 
 
Busrute 81 er besluttet reduceret til kun at omfatte buskørsel i skolernes åbningstid, det opfattes af 
Lokalrådet som en yderlig skævvridning af den offentlige service, det vil især ramme unges/studerendes 
muligheder for at deltage i aktiviteter udenfor Sdr. Felding, ligesom manglen på muligheder for personer 
uden bil får betydelig sværere for unge og ældre at komme til og fra byen. 
Det blev besluttet at Lars Svane udfærdige en skrivelse med indsigelse mod den voldsomme ændring af 
byens adgang til off. transport, + forslag til en mere borgervenlig løsning af problemerne. 
Skrivelsen offentliggøres samtidig til aviser og TV., forretningsudvalget forbereder sig på spørgsmål fra 
nævnte. 
 

 7. Andet. 
 
   Næste møde: Vi fandt ikke nogen dato, FU melder ud senere. 
   Årsmøde er sat til tirsdag d. 23 maj. 
 
Referent: Paul Pedersen 
 
 
    
 
    
 


