Lokalrådets beretning 26.05.21
Der har ikke i 2020 været meget aktivitet grundet corona, og derfor har der heller
ikke været afholdt årsmøde i 2020 eller været nogen lokalrådsmøder.
I lokalrådet er der udpeget et forretningsudvalg FU, som består af Lars Svane
næstformand, Paul Pedersen som er kasserer og undertegnede som er formand.
Der har også været meget stille, med aflysning af mange af de sædvanlige aktiviteter
i byen, som kulturelle aktiviteter i Dagmar Bio og foreninger, ligesom Å-festivalen
måtte aflyse.
Mht. byforskønnelses projektet, har vi fået et flot vægmaleri på Brugsens
parkeringsplads malet af Helle Blom, resten af byforskønelsesprojektet forventes
gjort færdig i indeværende år, og det drejer som om platform ned til åen i brugsens
have, projektør belysning med motiver på parkeringspladsen ved Dagmar Bio, samt
pusning og maling af betonmuren.
I bymidten, dvs. Bredgade, Nørregade, Nørre Allé og Strøget vil der blive lavet
trafikchikaner med beplantning, og parkeringsbåse, arbejdet vil begynde i efteråret
og forventes færdigt i år.
I 2019 havde vi naturvandring fra Arnborg til Sdr. Felding, hvor menighedsrådet og
lokalrådet var arrangør med mere end 30 deltagere. Desværre kunne vi ikke afholde
et lignende arrangement i 2020 pga. corona og i år har vi ikke planlagt nogen tur.
Lokalrådet er med i Herning kommunens Centerbykontaktudvalg, hvor alle de 5
centerbyer, Aulum, Vildbjerg, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding er repræsenteret. Det er
Paul Pedersen og Lars Svane der repræsenterer Sdr. Felding.
Vi har i FU diskuteret kommunens tilbud om opsætning af digitale skærme omkring
Sdr. Felding, og har indtil videre sagt nej tak, da vi ikke har kunnet få oplyst hvad de
årlige driftsudgifter er.
I 2019 blev der lavet fiskeplatforme ved åen overfor campingpladsen ligesom der
blev sat 3 shelters op i udkanten af campingpladsen og her var lokalrådet sammen
med Teknik og miljø fra kommunen og Laksens hus medarrangør af et
åbningsarrangement, hvor der var pænt fremmøde trods regnvejr. Joan Hansen,
formand for teknik- og miljøafdelingen holdt åbningstalen og klippede snoren.

Der har været problemer med lokale unge, som har chikaneret unge fra efterskolen
og overfaldet en kvinde i tunnelen over til idrætspladsen, og her har både SSP og
politiet har været inddraget og orienteret.
Efter et stort ønske fra efterskolen er stien fra sportspladsen og op til Birkeby blevet
asfalteret og der er kommer lys op langs stien, så det er nemmere at cykle/gå frem
og tilbage til Sdr. Felding for efterskolens elever m.fl.
SdrFelding.dk som jeg står for har, har også mærket den mindre aktivitet i vores
område, med færre indlæg og historier, men ved hjælp af mange input fra borgere
lykkes det alligevel at orienterer om hvad der sker i området, som jeg gerne vil sige
tak for. Jeg vil også sige tak til Ida True Berg fra Herning Folkeblad og Mikael Lund fra
Brandebladet for et godt samarbejde.
Storkereden på det gl. mejeri blev klargjort i foråret 2020, hvor Herbert Pløger var
sponsor og Paw Olesen udførte arbejdet. Måske skulle vi til næste år igen overveje
om ikke vi skulle få gjort storkereden indflytnings klar, eftersom der nu er flere
storke i Danmark ind tidligere.
Jeg vil gerne her til slut sige tak for godt samarbejde i forretningsudvalget og i
Lokalrådet.
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