Referat fra lokalrådsmøde mandag d. 16. april 2018
Sted:

Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Siden sidst
a. Nationalpark Skjern Å
Nationalpark Skjern Å : Paul orienterede fra et møde i "Aktiv Lokalsamfund”, for at
komme tættere på beslutningsprocessen i Ringkøbing-Skjern kommune besluttedes det
at vælge en ny formand med bopæl i denne kommune, det blev Jes Nissen Borris, der
er planlagt en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Ringkøbing-Skjern og
Herning Kommuner + 4 fritvalgte borgere fra lokalområdet til at igangsætte arbejdet
for oprettelse af en Nationalpark Skjern Å, Aktiv Lokal indstiller formanden til en af
pladserne.

b. Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring : Afholdes lørdag d. 9. juni ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, der
startes med en lille forfriskning i Sdr. Felding Sognehus, derefter bus til Arnborg Kirke,
der vandres syd for Skjern Å, forbi Tjæreovnene til Skarrild Kirke, derefter langs Skjern
Å mod Clasonsborg og videre forbi Skovbjerg til Sdr. Felding. Mogens har modtaget de
første tilmeldinger

c. Gl. Jernbanebro
Gl. Jernbanebro : Der er uden kontakt til personer i Sdr. Felding af Herning Kommune
opsat forbudsskilte vedr. passage af Gl. Jernbanebroen, formanden udtrykte nogen
forundring over at man fra kommunens side, med baggrund i det arbejde der i Sdr.
Felding er gjort for at bevare broen, ikke havde taget kontakt til lokalrådet forinden
der blev opsat forbudsskilte.

2. Byfornyelse i Sdr. Felding
a. Møde med Sine Dahl onsdag d. 19. april kl. 17 – 19 v. Dorthe Viborg
Punktet var en forberedelse til mødet 19. april med Sine Dahl.

3. Sundhedshus og projekt Fremskudt Sundhedsindsats
På baggrund af Herning Kommunes undersøgelser, der viser at med hensyn til generel
sundhed hører Sdr. Felding området med til blandt de dårligst fungerende i kommunen, vi
hører til i socialklasse 4 (med en skala på 5) og med forholdsvis mange langtidssyge og
personer der “faldt” igennem det normale sundhedsvæsen, Lokalrådet drøftede
mulighederne for et opholdssted til unge, uden dog at blive konkret.

4. Møde i Dagmar Bio torsdag d. 26. april med kommunens Centerbykontaktudvalg Paul vil fortælle lidt mere om mødet
Mødet er udsat, indkaldelse kommer senere.

5. Årsmøde mandag d. 28. maj i Dagmar Bio kl. 19.30
a. Forslag om at få Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd som
gæstetaler efter årsmødet.
Der var stemning for at kontakte Steffen Damsgaard som gæstetaler efter Lokalrådets
Årsmøde. Paul kontakter Steffen Damsgaard.

6. Andet
Der var ikke noget under dette punkt.
Referent: Paul Pedersen

