Referat Lokalrådsmøde mandag d. 24 april.
Tilstede: Lars Svane, Henrik Jensen, Paul Pedersen, Niels Jørgen L. Nielsen,
Dorte West, Dorthe Viborg, Helle Kjærsig, Leif Nielsen og Mogens
Nielsen
Fraværende: Johnie V. Larsen og Carsten Tygesen
1.

Siden sidst.
a. Lars Svane redegjorde for Herning Kommunes tilbud til centerbyerne om opstilling af
elektroniske skilte, skiltene er gratis for de enkelte centerbyer, men man skal lokalt
afholde omkostningerne til den løbende drift ca. 10000kr/år dertil el udgifter. Det er de
lokale byers opgave at redigere indholdet og holde skærmene opdateret.
Der må ikke bringes kommercielle reklamer.
Konklusion: der er for mange løse ender, med såvel omkostninger som drift, der er ingen
deadline for tilbuddet så Lokalrådet forholder sig afventende og ser hvilke erfaringer der
gøres på området i de andre Centerbyer.
b. Leif Nielsen redegjorde for sin indsats for belysning af stien op til efterskolen, en lidt
kompliceret affære som omfattede kontakter til 2 energiselskaber hvoraf den ene pt står
på ”stand by” ikke nogen nem opgave, efterskolen har tidligere forsøgt uden resultat, Leif
arbejder videre med sagen.

2.

Centerbyplan.
a. Mogens redegjorde kort fra første møde i ”Byfortætning og begrønning” der arbejdes
videre med tankerne/planer for en ”grøn by”.
Der er aftalt med Sine Dall Landskabsarkitekt i kommunens plan afd., at hun kommer til
Sdr. Felding d. 8. maj for at høre lidt mere om vores ideer til begrønning af byen, og hun
sikkert kan fortælle noget om mulig kommunalstøtte.
b. Der drøftedes mulighederne for en videre udvikling af campingpladsen med flere og bedre
hytter, og evt. pladser til autocamper.
Leif Nielsen havde talt med Gitte om forholdene, Tage ville vende tilbage, er ikke sket, så
der er formodentlig ingen interesse for forslagene.
I diskussionen om campingpladsen blev det oplyst at der var anparter til salg, der
udtryktes på mødet interesse for køb, Niels Jørgen Lohff opfordrede til at se tiden an og
evt. arbejde for en samlet indsats/aftale om køb af anparter.
Lokalrådet opfordrede gruppen til at forsøge igangsat et samarbejde med hyttebyen om
den fremtidige udvikling.
c. Forslag om ”ældreboliger” på tidligere sportsplads er skudt til hjørne, mens der er
opbakning til at lave byggegrunde på nuværende parkeringsplads i Søndergade, en evt.
kontakt til Fællesbo kunne overvejes
c. Lars og Dorthe Viborg vil prøve at få samlet ”Brugsens have” gruppen til et møde snarest.
d. Paul vil lave en indkaldelse af gruppen ”Stier og stoppesteder”

3. Tur til Aulum og se hvor de har taklet der deres Centerbyplan.
Flere udtrykte ønske om at komme med på en sådan tur. Paul kontakter Bodil Grove
Christensen om et besøg/ og rundvisning sidst i maj først i juni, tidspunkt kl. ca. 18,30.
4. Årsmøde mandag d. 22. maj 2017
Det besluttedes at kontakte Jes Nissen i Borris, for at høre om han vil give et indlæg på

årsmødet - om hvordan og hvad indbyggerne i Borris bidrager med for at udvikle deres by.
Vi mangler endnu at se Formanden for SFGIF til vores møder, Mogens vil tage en snak med
Johnie V Larsen om der er andre i SFGIF, der kan komme med til Lokalrådets møder.
5. By direktør/eventmager m.m.
a. Har vi ressourcer nok til alt det vi vil – indlæg ved Dorthe Viborg
Niels Jørgen skitserede kort situationen omkring Campingpladsen, nuværende hytter trænger
til en kærlig hånd, foreningen har penge, men ikke den store interesse for at udvikle pladsen.
Der er brug for at hæve overliggeren, Tage og Gitte har tanker om en ændring af deres
arbejdsindsats til det mindre.
De forhold sat sammen med, at der på sigt vil være behov for en ny halbestyrer gør at der er
muligheder for en kobling af de to opgaver og at udvikle arbejdsopgaven til at være en ”By
bestyrer”
Et job som kunne udvikles til en spændende og afvekslende udfordring, og som på sigt kan
omfatte andre aktiviteter end ledelse af hal og hytteby.
Der var bred opbakning til Niels Jørgens tanker, og en stor opfordring til at arbejde videre
med sagen.
Dorthe Viborg havde et indlæg med til mødet, der kort fortalt gik ud på at vi skulle passe på med
ikke at sætte flere skibe i vandet end der er ressourcer til. Der er allerede mange aktiviteter der
kræver frivillige, og da de fleste af os har et løn-arbejde, kan det knibe med at have overskud til
flere nye tiltag.
Dorthe Viborg: De folk, som vi sidder i Borgerforeningen, har meldt os for at være tovholdere og
aktive omkring Borgerforeningens opgaver ikke nødvendigvis for at være med i alle opgaver i byen
Helle: Det er korrekt at folk i Handels og håndværker foreningen ligesom i Borger umiddelbart har
nok i at sidde i det udvalg.
Generelt er alle enige om at vi fremover i lokalrådet skal være gode til at definere opgaver og være
gode tovholdere og så få flere frivillige på banen, så vi ikke drukner i arbejde.
Dorthe Viborg. Det føles godt at vi er enige om at få flere kræfter på banen

6. Andet
Paul oplyste at der var bevilget penge til udvidelse af Sdr. Felding Nordstien med et forløb ned
langs Skjern Å ved Hjerterne.
Paul har nylig været med på en bustur til Nationalpark Vadehavet, hvor der deltog en del
fra især Ringkøbing Skjern Kommune, men også repræsentanter fra Herning Kommune. Der er
igen ved at være opbakning til etablering af en Skjern Å Nationalpark.
Referent:
Paul og Mogens

Ps. Punktet om ”By direktør” kommer meget reduceret med i det referat der bliver offentliggjort
på hjemmesiden, da Niels Jørgen gerne vil have mere tid at drøfte sagen med de involverede
parter, inden det kommer officielt ud.

