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Sønder Felding Lokalråd

Referat

Lokalrådsmøde

Referat Lokalrådsmøde tirsdag d. 18/5 2021 kl. 19:00
Deltagere:

Leif Nielsen (LN)
Mogens Nielsen (MN) - formand
Paul Pedersen (PP) - kasserer
Lars Christian Svane (LCS) - næstformand
Dorte Viborg (DV)
Tonny Dam Jensen (TDJ)
Helle Maria Nielsen (HMN)
Didde Jönsson (DJ)
Claus Buur Udby (CBU)

Dagsorden:
1. Siden sidst
a. Kommunal markedsføringspulje til Centerbyer
b. Stiudvalg
c. Byens egne skilte
d. Digitale skilte
e. Landsbypuljemidler fra Staten til byfornyelse
2. Hvad sker der i vores bagland, hvor alle melder ind
3. Byforskønnelse, hvor langt er vi?
4. Er der nogen, der ikke ønsker at fortsætte i Lokalrådet det kommende år
5. Evt. forslag /ideer til Årsmøde onsdag d. 26. maj
6. Andet
Ad 1)

PP og MN har været til møde om skovrejsning ved Svanholm. Staten har kørt en konkurrence
med en præmie på 1 mill. til den kommune, som gør mest på det grønne/naturområdet.
Søgaard dyrker for øjeblikket jorden. Ejer er kommune og Emtelle. Mulighed for Mountainbike
bane?

a. Vi har ikke planer om at søge midler fra puljen. Bilag 1.
b. Der har været forslag om at genetablere en bro, der hvor den gamle jernbanebro var placeret.
Også forslag om bro i nærheden af Hjerterne.
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c. Vi ønsker at få fornyet de 3 blå skilte, som byen har. DV laver et oplæg til nye skilte.
d. Digitale skilte: CBU prøver at opklare driftsomkostningerne ved skilt(e). Vi tager stilling til det, når
vi har mere information om driftsudgifter.
e. Landsbypuljemidler fra Staten til byer under 4000 indbyggere. Bilag 2 vedlagt vedrørende
orienteringsmøde (online) i morgen kl. 19-20:30. Mødet foregår på Teams.
Ad 2)
Borgerforeningen v/ DV: Der afholdes Sankt Hans i år. Der har været afholdt affaldsindsamling. Der er
opsat ny hjertestarterskab og et skab.
LN: gjorde opmærksom på de tomme bygninger. Den gamle bankbygning, den gamle Nordea bygning (der
er renovering påbegyndt men der sker ikke mere). Godt at vi har fået sti til Efterskolen inklusiv lys.
Elværket har en måske to lamper liggende, som bliver arkiveret i Dagli’Brugsen og kan bruges af byen,
hvor det ønskes.
PP (landbruget): sidder i stiudvalget og følger med i, hvad der sker. Har også være med i arbejdet med
Nationalparken, men projektet ser ud til at være dødt.
CBU (politikere): sagde tak for mulighed for at deltage i Lokalrådet og vil naturligvis arbejde for byen. Vil
arbejde på at øge tilflytningen til byen. Gerne flere børnefamilier. Fokus på erhvervsliv, landbrug og natur.
TDJ: Hallen har skiftet bestyrer. Hallen har været lukket, så der har ikke været meget at lave. Tiden har
bl.a. være brugt til vedligeholdelse og renovering af inventar m.v. Hallen har været lidt ramt af det
økonomisk. Indtægterne fra Kultursalen har manglet. Hallen anvendes til Coronatest. Der betales for
Brunos arbejde i den forbindelse. Ingen lejeindkomst fra dette.
HMN Menighedsrådet har været ramt af Coronarestriktioner, men nu bliver det snart muligt at være
aktive igen. Der arbejdes på at få en varmepumpe i kirken (luft-luft). Afventer endelig godkendelse.
DJ: har arbejdet med Julebelysningen. Der er planlagt en arbejdsdag efter sommerferien med at få
etableret en stabil juletræsfod. Fået opsat nye byflag og skilte.
LCS fortalte om projektet ”Bevæg dig for livet”, som er et 5-årigt projekt i kommunalt regi. Projektlederen
vil meget gerne holde arrangement med foreningerne i Sønder Felding som samarbejdspartnere. Vi kunne
overveje at sætte et arrangement på benene foreningerne i fællesskab.
MN: fortalte om status på sdrfelding.dk. Kibæk Lokalråd arrangerer en inspirationstur til Varde/Esbjerg.
Medlemmer af lokalrådet opfordres til at deltage, hvis det er muligt. Prøv at henvende jer til formanden
for Kibæk Lokalråd.
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Ad 3)
LCS og DV orienterede om byfornyelsesprojektet. Det er tilkendegivet, at det skal afsluttes i år. Platform
ved åen bliver forbedret. Der mangler sejlet og der er ønske om at få de to sektioner hegn mod Steffen
fjernet. Desuden mangler vi bemaling på asfalt INKLUSIV overgang på Bredgade. Nordea fonden er nu
åben for ansøgninger.
Forslag om at arbejde med en fornyelse af rundkørsel. CBU vil gerne gøre noget for at få støtte til sagen i
Herning Kommune.
Laksen midt i byen trænger til renovering/reparation.
LCS orienterede om planerne for ”Begrønning af bymidten”
Ad 4)
Alle er villige til at fortsætte. LN på valg i år som borgervalgt.
Ad 5)
Vi følger standarddagsorden og kommer der andre end lokalrådsmedlemmerne til årsmødet, gennemfører
vi en ”nyt fra” omgang som i dette referat.
Ad 6)
Intet.

18/5 2021, referent: LCS
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