
 

 

Øster Lindet Lokalråd. 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. februar 2021 . 

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Erik Carstensen (EC),  Bente 

Witt (BW), Henning Jensen (HJE), Peter Bojsen (PB), Elise Madsen (EM). De 2 sidstnævnte 

via Google Meet. 

Afbud: Helle Jeppesen.  

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referatet fra d. 30. november.  

2. Kommunens planer om pylon i Øster Lindet.   

3. Godkendelse af regnskab.  

4. Lokalrådet i Ugeavisen. 

5. Kommentarer til cykelruteplanen. 

6. Byggetilladelse til pakkeboks 

7. Eventuelt og næste mødedato.  

 

Ad.1:  Referatet fra d. 30. november. Ingen kommentarer.    

Ad.2:  Kommunens planer om pylon i Øster Lindet. ØK har besluttet, at der skal opstilles 

pyloner i kommunens byer. Digitale pyloner i Vejen, Brørup, Holsted og Rødding. Analoge 

pyloner opstilles i de samme byer samt i de 14 såkaldte lokalbyer, hvor Øster Lindet hører 

under. Emnet var genstand for en del debat. Lokalrådet fastholder sit tidligere ønske om en 

digital Info-stander så tæt ved rundkørslen som muligt dvs. tæt ved indfaldsvejen til Øster 

Lindet og dermed også en velkomst til Vejen Kommune. Da pylonen, Øster Lindet er blevet 

tilbudt, er en analog pylon, hvor der kan placeres et billede i plakatstørrelse, ønsker 

lokalrådet at pointere, at vi ønsker en digital pylon. Lokalrådet ønsker derfor oplyst 

prisforskellen mellem den tilbudte analoge pylon og en digital pylon, lige som lokalrådet 

ønsker oplyst, om det er muligt at tilkøbe en digital pylon. I skrivelsen fra kommunen hedder 

det:” Pylonerne opsættes inden for bygrænsen, langs indfaldsveje. Kommunen foreslår en 

placering i Øster Lindet på Hovgårdsvej i kanten af en granbevoksning. Lokalrådet anser 

ikke Hovgårdsvej for at være indfaldsvej til Øster Lindet, men betragter Fuglsigvej som 

indfaldsvej. MR har forfattet en skrivelse til kommunen om tilbuddet, hvori der også gives 

udtryk for, at lokalrådet ønsker en dialog med kommunen om en evt. placering. (bilag sendt 

til lokalrådets medlemmer).  

Ad.3:  Godkendelse af regnskab. Årets resultat: kr. 22.697,20. Godkendt af lokalrådet og 

indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.  

Ad.4: Lokalrådet i Ugeavisen. Ugeavisen ønsker at have flere lokalhistorier. Overskriften 

hedder: Lokalrådet fortæller og skal være en artikelserie, der går på skift blandt de lokalråd, 



der vil være med. Øster Lindet lokalråd meddeler, at vi er interesserede. Lokalrådet ønsker, 

at sognet får indflydelse på historierne, der ikke behøver at være en lang historie, men gerne 

flere korte. En journalist vil være behjælpelig, så har man ideer til en historie, kan man sende 

stikord til Elise Madsen, ØIF.   

Ad.5:  Kommentarer til cykelruteplanen. Kommunen skal udarbejde en cykelruteplan for 

perioden 2021 – 2024. Hele planen kan læses på: 

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/. Der er ingen cykelstier planlagt i Øster Lindet 

sogn. Klovtoftvej er jo oplagt at cykle på, dog er den med de nuværende oversigtforhold 

farlig at cykle på. Lokalrådet blev enige om at tage kontakt til Jels Lokalråd, for at undersøge 

om de 2 lokalråd kan udarbejde en plan i fællesskab.  

Ad.6:  Byggetilladelse til opsætning af pakkebokse i Øster Lindet. BW udfærdiger en 

ansøgning. 

Ad.7: Eventuelt. Da vi forudser en længere nedlukning pga. Corona vælger lokalrådet 

allerede nu at flytte generalforsamlingen til d. 12. maj og holder den i lighed med sidste år i 

samarbejde med vandværket og forsamlingshuset. Der bliver af og til stillet spørgsmål til 

landsbypedellens funktioner. MR skriver en orientering på Øster Lindets facebookside. 

Næste møde: d. 21. april kl. 19.00.  

    

ref. BW.  

 

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/

