Referat fra lokalrådsmøde mandag d. 9. september 2019
Tilstede: Dorte West, Didda Jönsson, Helle Nielsen, Tonny Dam Jensen, Lars Svane,
Leif Nielsen, Dorthe Viborg, Paul Pedersen og Mogens Nielsen.
Fraværende/meldt afbud Niels Jørgen L. Nielsen

1. Siden sidst.
a. Mogens orienterede om indvielsen af Sdr. Feldings nye fiskebroer og shelters,
det var, trods regnen, en god dag for byen og med pølser og øl til de 30 – 40
fremmødte. Joan Hansen, formand for Teknik og Miljø i Herning Kommune,
holdt tale og klippede snoren.
b. Dernæst en opdatering af tilmeldingen til naturvandringen d. 14 sept. der er
rimelig med tilmeldinger, flere ønskes.
c. Paul Pedersen orienterede om den aktuelle situation vedrørende
Nationalpark Skjern Å. Der har netop været afholdt et informationsmøde i
Dagmar Bio, hvor der blev orienteret om nationalparkens geografi og
redegjort for det hidtidige forløb.
I princippet er det frivilligt, om man som lodsejer ønsker at være en del af
nationalparken, et af kravene til en nationalpark er sammenhæng, i vores
tilfælde omfatter det arealerne langs åerne, her er det en hjælp at alle ikke
dyrkede engarealer ned til offentlige vandløb er omfattet af Natura 2000, og
dermed fredede.
En nyskabelse i forhold til første forslag er, at alle byer langs åerne er
inddraget, det er et positivt signal til de landmænd som er bekymret over evt.
begrænsninger for deres ejendomme og produktion i en nationalpark.
Der er pt. en møderunde med lodsejere i planlagte nationalpark, som
forventes afsluttet senest nov./dec. 2019, der er, som ved første forsøg på at
skabe en nationalpark, en vis skepsis hos lodsejere.
Der arbejdes på at få åbnet en nationalpark med den opbakning der pt. er
mulighed for, for så med tiden at udvikle rammerne i det omfang der er
opbakning til.
2. Byforskønnelse
Dorthe Viborg orienterede over forløbet og den fremtidige plan.
Der kommer til i løbet af efteråret at blive etableret legeplads og nye
bordebænke i Brugsens Have
Der vil i foråret blive etableret platform ved åen til at sidde på og ligge til ved

med Kano + solsejl for skyggeplads i haven
Det er pt. Uvist om trappeanlægget bliver i efteråret eller foråret
Der vil også blive lavet et vægmaleri i foråret som er i tråd med at haven er
tæt på Åen.

3. Præsentationsfilm om Sdr. Felding v. AD Media Aps i Tilst
Mogens fortalte kort om det tilbud Ad Media Aps i Tilst var kommet med, at
de film de havde lavet til andre byer, faktisk så rimelig godt ud. Det er dog
vigtigt at vi gør os klart hvad og hvordan vi vil have præsenteret vores by i en
sådan ”reklamefilm for Sdr. Felding”
Der var en debat frem og tilbage som mundede ud i at ideen var god nok men
det ville være godt at vente et år el. to.

4. Rådsmedlemmer orienterer.
a. Dorthe Viborg orienterede om salg af medlemskort til borgerforeningen, det
gik godt.
b. Menighedsrådet redegjorde om ansættelsesforløbet af ny sognepræst, det
var på stand by, pt. Der er ansat en fast vikar og nyt opslag kommer midt
oktober.
c. Hallen meldte om succes med halbal. Der er kommet styr på sponsorskilte i
Det Legende Hus.
Nuværende halinspektør Henning Knudsen har meddelt at han forlader
stillingen til næste år. Der er begyndende overvejelser omkring ny
ansættelse af nu halinspektør, og hvad stillingen fremover skal indeholde.

5. Andet
Vi besluttede at invitere til fælles Julefrokost 16. december for Lokalrådet,
Borgerforeningen samt Handels- og Håndværkerforeningen.
Referat Paul og Mogens.

