Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og omegn

24.05. 2022

Formandens beretning for året 2021.
Endnu et år med Corona, med deraf følgende begrænsninger.
Samarbejdet med vores lejer Den Selvejende Institution Dagmar Bio har som vanligt fungeret
godt.
Vi har på afstand fulgt udviklingen i byen, og vi har med interesse set, at der stadig arbejdes på
den gamle Nordea-bygning.
Vi har derimod måtte konstatere, at den anden bankbygning i byen står tom. Vi kan se, at
bygningen er sat til salg, og vi må håbe, at der bliver aktivitet i bygningen igen.
Vi drøfter løbende i bestyrelsen, hvordan selskabet kan understøtte udviklingen i Sdr. Felding. Vi
bør være aktive, hvis vi kan medvirke positivt, men vi skal samtidig være forsigtige med, at blande
os utidigt i forløb, der er i gang.
Vi kan glæde os over, at Herning Kommune har brugt lidt midler til by-forskønnelse.
Vi har hen over forår og sommer arbejdet med mulighederne for at udvikle området Bredgade 20
og Søndergade 2 med nye boliger.
Vi har i den forbindelse haft en del mødeaktivitet.
Med bl.a. med Dela-Cruuz Ejendomme og med Hans Eghøj.
Geopartner har lavet skitser og forslag med tilhørende begrænsninger.
Vi har korresponderet med Teknik og Miljø.
Anstrengelserne er for nuværende stoppet, fordi å beskyttelseslinjerne giver begrænsede
muligheder.
Vi har lagt sagen i skuffen og vi gør ikke mere for nuværende.
Vi har over nogle år med mellemrum haft kontakt til ejeren af mejeribygningen, om vi kunne
komme i betragtning, hvis han en dag vil sælge.
Ejeren gav i efteråret udtryk for, at han nu vil afhænde bygningen over en 3- årig periode.
Bestyrelsen besluttede at undersøge, om det vil være muligt for byen, at overtage det gamle
mejeri.
Vi har haft møde med ejeren. Vi har besigtiget mejeriet.
D. 15. nov. Mødtes vi med By, Erhverv og Kultur fra Herning Kommune.
Forvaltningen rådede os til at stikke ” fingeren i jorden. ” Ved at afholde et borgermøde.
Herefter gik vi i gang med at planlægge et borgermøde midt under en Corona-nedlukning.
På det tidspunkt havde vi ingen ide om, hvornår vi igen kunne mødes frit.
Bl.a. derfor blev datoen for borgermødet skubbet til 3 maj 2022.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt
samarbejde.
Leif

