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Referat

Lokalrådsmøde

Referat Lokalrådsmøde mandag d. 4/12 2017 kl. 16:30
Deltagere:

Henrik Jensen (HJ)
Helle Kjærsig (HK)
Leif Nielsen (LN)
Mogens Nielsen (MN) - formand
Paul Pedersen (PP) - kasserer
Lars Christian Svane (LCS) - næstformand
Carsten Tygesen (CT)
Dorte Viborg (DV)
Dorte West (DW)

Afbud:

Niels Jørgen Lohff Nielsen (NJLN)

Fraværende:
Dagsorden:
1. Siden sidst
a. Centerbykontaktudvalg
b. Pilgrims- og naturvandring
c. Diverse
2. Sundhedshus
v/ Dorte og Mogens
3. Hjemmeside sdrfelding.dk
Oplæg v/ Mogens om omlægning fra Type3 til WordPress
4. Byfornyelseseprojekt
a. Byfortætning og Begrønning – status fra udvalget
b. Brugsens Have – status fra udvalget
5. Fællesmøde med HH og Borgerforening mandag d. 15. januar 2018
6. Eventuelt
Ad 1)

a. PP orienterede fra Centerbykontaktudvalgsmødet. Referat fra mødet vedlagt dette referat.
Møde i Sønder Felding med Herning Kommune 19. april 2018. DV opfordrede til, at vi
forberedte mødet på Lokalrådsmødet d. 19. april 2018.
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b. MN fortalte om status på projektet. Der har været snak om en tur fra Arnborg til Sønder
Felding langs åen og kanalen. Afslutning i sognehuset med aftensmad. MN og PP har arbejdet
sammen med menighedsrådet. Der er arrangeret et møde med en pilgrimspræst fra
folkekirken. Vandreturen forventes færdigudviklet ultimo april/primo maj. Ideen kan udvides,
hvis det er en success.
Ad 2)

MN orienterede om forløb og status på projektet. Projektet er aktivt igen og der har været
kontakt til sundhedsdirektøren i Herning Kommune, der gerne vil kigge på vores projekt.
Jørgen Møller, Lotta, Jens Udbye, DW og MN er medlemmer af udvalget.
Lægehuset er blevet kigge på af en arkitekt og der er mange muligheder. Der skal arbejdes på
at skaffe penge til at købe ejendommen, når det bliver aktuelt. Enten det eksisterende
byudviklingsudvalg eller et nyt udvalg. Indsamling i byen, så hele byen står som ejer af
sundhedshuset.
Herning Kommune har ikke så vældig mange penge til sundhed. Hans Eghøj vil gerne
involveres i projektet som privatperson. Der skal eventuelt findes nogle midler til at betale
Hans for hans arbejde. Der er møde igen vedrørende sundhedshuset torsdag d. 14. december
2018.

Ad 3)

MN orienterede om hjemmesiden, som for øjeblikket er baseret på Typo3 systemet. Det er
forholdsvist dyrt pr. år. Der kigges nu på at lægge det om til WordPress. Det vil være
væsentligt billigere pr. år.
Muligheden for at have flere hjemmesider på samme løsning findes ifølge MN ikke i
WordPress. MN har været på kursus i det nye system og er i gang med at prøve at lægge
hjemmesiden om.
MN har skrevet til de forskellige foreninger, som for øjeblikket har hjemmesider på byportalen
og opfordret dem til at finde egne løsninger fremover. Det vil være et problem for nogle
foreninger at vedligeholde en hjemmeside selv. Der skal arbejdes på at finde en løsning, så vi
kan tilbyde at hjælpe dem i gang og eventuelt drive deres hjemmeside mod betaling.
Omkostningen ved at flytte systemet løber op i ca. 10.000,- kr. MN har lagt ud for kurset i
WordPress. De skal findes, så MN kan blive betalt.
Vores hjemmeside har normalt ca. 2-300 besøg pr. dag. I de sidste 2-3 år har der været
annonceindtægter på om mod 25.000,- kr pr. år. MN får 75 % af annonceindtægterne. Vores
Facebook side har ca. 1200 likes.
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Top billedet på sdrfelding.dk blev diskuteret. MN har planer om at skifte tilbage til det gamle,
men stemningen i Lokalrådet var klart for det nye billede. MN arbejder videre med
opgraderingen/flytningen af hjemmesiden.
Ad 4)

a. MN er med i udvalget ”Byfortætning og Begrønning”. Udvalget har haft Signe Dahl fra
Herning Kommune ude til diskussion om mulighederne. Hun vil kigge på sagen og vende
tilbage snarest. Gruppen prøver at få rundkørslen med i projektplanen.
b. Næste møde 30. januar 2018 kl. 19:00. Der er taget kontakt til Signe Dahl fra Herning
Kommune. Hun skal hjælpe med kontakt til fundraiser etc.

Ad 5)

Der er aftalt fællesmøde mellem H&H-foreningen, Borgerforeningen og Lokalrådet d. 15.
januar 2018 kl. 18:30.
Det foreslås, at dagsorden starter med, at foreningerne præsenterer sig kort (mundtligt). HK
skriver til Handels&Håndværkerforeningens bestyrelse. DV sørger for at Borgerforeningens
bestyrelse orienteres om mødet.

Ad 6)

CT gjorde opmærksom på, at skiltet til sognehuset bør ændres, da kulturhuset ikke længere
eksisterer.
LN gjorde opmærksom på, at det gamle skilt eventuelt kan bruges igen ved Hallen.
LCS bemærkede, at Dagli’Brugsen har købt navnet men aldrig har fået sat det i værk grundet
kommunikationsproblemer med Hallens bestyrelse.
CT gjorde opmærksom på, at de gamle gittermaster (gadelys) ved sognehuset gerne skulle
skiftes. Han har henvendt sig til Herning Kommune for længe siden (år?), men intet er sket.
CT fortalte om et projekt – Offentlige foredrag i Naturvidenskab – Aarhus Universitet arbejder
med. Vi prøver at gøre Dagmar Bio opmærksom på projektet. Beskrivelse af projektet
vedlægges dette referat.
HJ fortalte om tiltag i forhold til de aktuelle problemer med nogle af de unge i byen. Bl.a. deres
festkultur og mangel på voksne ved festerne. Der arbejde ihærdigt med at få styr på
problemerne i samarbejde med forældrene.
DV har fundet materiale fra DRIFT i Herning Kommune vedrørende resultaterne af
Borgerundersøgelse. En kopi udsendes på et senere tidspunkt, når det er indscannet.

31/12 2017, referent: LCS
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