Referat fra Lokalrådets Årsmøde onsdag d. 22. maj 2019
16 deltog i årsmødet

P1: Valg af dirigent.
Valgt blev Jens Udbye.

P2: Fremlæggelse af rådets beretning.
Mogens. Se Beretning som er medsendt
Beretning godkendt

P3: Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
Mogens Nielsen oplyste at der i årets løb ikke havde været drøftelse heraf, men at vi fortsat havde fokus på
byforskønnelse og også ville følge planerne for en Nationalpark tæt.

P4: Regnskab.
Kasseren Paul Pedersen gennemgik de enkelte poster i regnskabet og nævnte herunder at posten
annonceindtægter med et beløb på 37.486,00 kr. (som jo udelukkendes skyldes Mogens Nielsens indsats)
deltes mellem Lokalrådet og Mogens Nielsen med 28.095,75kr. til Mogens Nielsen som vederlag for
arbejdet.
Som en supplerende oplysning nævnte Nogens Nielsen at udgiften til skat på 5.011,51kr. skyldes for sent
Indberettet regnskab til SKAT i 2018. SKAT fremsendte ganske vist en rykker, men på en “gl. og lukket mail”
Derfor opkrævede skal et gebyr på 5.000 Kr., som vi ikke kunne slippe for at betale – surt.
Regnskabet blev godkendt.

P6: Valg:
Leif Nielsen genvalgtes.

P7: Valg af suppleant.
Poul Bjerre genvalgtes.

P8: Valg af revisor.
Niels Jørgen Nielsen genvalgtes.

P9: Oplæg fra foreninger.
Borgerforening:
Der er god aktivitet i foreningen, som bl.a. medvirker projektet Byforskønnelse, og har afsat 100.000 kr.,
som gives som til tiltag i “Brugsens Have” og 10.000 kr. til børneteater ved Kirsten Førrisdahl
Der arrangeres Skt. Hans bål med borgmester Lars Krarup som taler, man vil starte opkrævning af
kontingent over mobil pay.
Handels- og Håndværkerforening:
Formanden startede med at orientere om en fornyelse af bestyrelsen med ny formand og ialt 3 nye
bestyrelsesmedlemmer, det har medført en reorganisering af arbejdet og man er kommet godt i gang. Der
har siden generalforsamlingen været arrangeret virksomhedsbesøg og der arbejdes videre med de
traditionelle opgaver, som er julemesse, julebelysning og “byens flag”, og man ser positiv på
mulighederne.

Sdr. Feldinghallen:
Også her er der nye folk på posterne, og man er efterhånden ved at være færdige med de sidste hjørner
omkring udearealerne efter haludvidelse. Dernæst er der kommet en ordning omkring de økonomiske
forhold, hvor Herning Kommune har udvidet finansieringen, som et bidrag til økonomien har hallen
modtaget et mindre beløb fra den nu opløste fond til finansiering af en svømmehal.
Der var en efterlysning til formanden om manglende sponsorer skiltning som blev positiv besvaret,
derudover en ros til hallens bestyrelse for en god start på arbejdet.
Nationalpark:
Sdr. Felding Lokalråd er repræsenteret i Aktiv Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å som omfatter
bysamfundene i planlagte nationalpark, Aktiv Lokalsamfund er deltager i Nationalparkudvalget med Jes
Nissen Borris.
Ringkøbing-Skjern og Hernings Nationalparkudvalg, har afholdt et offentligt stormøde i Skjernhallen 6.
marts, hvor der blev orienteret om hvilke personer der deltog i styregruppen og hvilke tanker og
overvejelser der er omkring en nationalpark, samt at der bliver igangsat en møderunde med de lodsejere
der bliver berørt af planerne.
Det er besluttet at forudsætningen for at blive inddraget i nationalparken er en positiv tilbagemelding fra
den enkelte lodsejer.
Der har netop været afholdt en inspirationstur til Ebeltoft, som er en del Nationalpark Mols Bjerge for at få
en indtryk af byens erfaring med deres nationalpark (som er absolut positive).
Byforskønnelsesudvalget:
Lars Svane. Særskilt bilag medsendt.

P10: Eventuelt:
Henrik Jensen som repræsenterer institutionerne i Sdr. Felding redegjorde for nogle tiltag som skolen
arbejdede med omkring stofmisbrug i skolens ælte klasser, man var godt i gang, og så med forventning
frem til at den nye lokalbetjent i Kibæk kom i gang med arbejdet efter sommerferien.
Leif Nielsenorienterede omkring tiltag med belysning af stien fra sportspladsen og op til efterskolen, den er
planlagt belagt med belægnings sten og der arbejdes for at få en belysning på plads ved samme lejlighed.
Og endelig var der en snak/ønske om en cykelsti til Kibæk.

Efter Årsmødet, holdte lokalrådet et kort møde for at konstituerer sig.
Og her blev der genvalg af:
Mogens Nielsen som formand
Lars Svane som Næstformand
og Paul Pedersen som kasserer.

Referent: Paul Pedersen

