
 

 

Øster Lindet Lokalråd. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. november 2020 . 

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Elise 

Madsen (EM), Helle Jeppesen (HJ), Erik Carstensen (EC),  Bente Witt (BW), Henning 

Jensen (HJE).   

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referatet fra d. 25. juni.  

2. Hvorledes forholder lokalrådet sig til kommunens sammenhængsplan. Invitation til 

møde fremsendt til lokalrådets medlemmer d. 9. nov. 2020.  

3. Skolebuskørsel.  

4. Hjertestarter i Forsamlingshuset. 

5. Ekstern taler til generalforsamlingerne? 

6. Eventuelt og næste mødedato.  

 

Ad.1:  Referatet fra d. 25. juni. Ingen kommentarer.    

Ad.2:  Kommunens sammenhængsplan. Gunnar Kloppenborg er bedt om at deltage i det 

digitale møde om dette emne d. 1. dec. Han har fået tilsendt et spørgeskema, der blev 

gennemgået. Lokalrådet mener, det er vigtigt, at kommunen støtter op om det eksisterende 

foreningsliv og hjælper med at udbygge det. Information fra kommunen skal udbygges. Der 

skal ses på sammenhæng og behov også i de mindre samfund. Sekretæren skriver et notat til 

vores repræsentant i Landdistriktsudvalget. (vedheftet). HJE fremlagde en 

planlægningsstrategi for Vejen Kommune udarbejdet af firmaet Hjortkjær, strategisk 

rådgivning for by og land. (del af materialet er vedheftet). 

 

Ad.3:  Skolebuskørsel. Der er fra Jels Skoles side rettet op på skoledagens slutning om 

fredagen. Temaet blev drøftet generelt.     

Ad.4: Hjertestarter. Forsamlingshuset har fået et godt tilbud fra Falck og søger Lokalrådet 

om økonomisk støtte. Lokalrådet er parat til at yde støtte til indkøb og service med en 

tredjedel og foreslår HJE at søge det resterende beløb hos henholdsvis ØIF og 

Landsbyforeningen.  

Ad.5:  Ekstern taler til generalforsamlingerne d. 17. marts 2021. Holdningen er, at 3 

generalforsamlinger på en aften ikke levner plads til en taler.  

Ad.6:  Eventuelt. Landdistriktskonferencen er aflyst. Møde i Landdistriktsudvalget, der var 

planlagt afholdt i Landsbyhuset i Øster Lindet bliver afholdt digitalt. Minigolfbanen bliver 

flittigt benyttet. Det foreslås, at der udarbejdes en folder med oplysninger om, hvor mange 



tilbud der findes i Øster Lindet. Folderen målrettes tilflyttere og bør ligge hos 

ejendomsmæglerne.  

Nyt møde er ikke aftalt.   

    

ref. BW.  

 


