
  

Øster Lindet Lokalråd.   
Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. februar 2023.   

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

(BW) Elise Madsen (EM), 

Afbud: Helle Jeppesen (HJ), Henning Jensen (Menighedsrådet), Ib Clemmensen 

(Forsamlingshuset), Hedda Fuglsig (Lokalhistorisk Forening), Erik Carstensen (EC).      

Dagsorden:   

1. Gennemgang af referat fra d. 17. november.     

2. Planlægning af generalforsamling. 

3. Hjemmesidens fremtid.      

4. Placering af pylon.      

5. Orientering ved formanden.     

6. Eventuelt.     

 

Ad.1:  Referat fra d. 17. november 2022. Ingen kommentarer.   

                               

Ad.2:  Generalforsamling. Afholdes torsdag d. 16. marts kl. 19.00 sammen med 

Forsamlingshuset og vandværket. Aftenen begynder med spisning kl. 18.00. 

Som dirigent foreslås Mogens Jensen. 

På valg til bestyrelsen: MR, EC, HJ og BW. 

På valg til suppl.: Frede Michaelsen og Kristian Kragelund. 

På valg til revisor: Birthe Kristensen. 

Til revisorsuppl.: Kirstine Lauridsen. 

EC. Sender regnskabet til lokalrådsmedlemmerne. 

Der blev rejst et spørgsmål om vedtægter, §4 stk. 6.1. Det blev foreslået, at ØIF og 

Landsbyforeningen udpeger hver deres repræsentant. For at dette kan lade sig gøre, foreslås 

vedtægterne ændret, således at dette kan ske. BW blev pålagt at formulere ændringsforslag. 

Konsekvensen af dette er, at generalforsamlingen kun skal vælge 3 til bestyrelsen. 

 

Ad. 3: Hjemmesidens fremtid. Intet nyt siden lokalrådets seneste bestyrelsesmøde. Næste 

møde i udvalget omkring hjemmesiden afholdes i uge 9 eller 10. 



Ad. 4: Placering af pylon. Lokalrådet anbefaler, at pylonen placeres på venstre side af 

Fuglsigvej set fra rundkørslen og så tæt på rundkørslen som muligt. Forslag til placering 

fastholdes, og MR giver kommunen besked. 

 Ad. 4:  Orientering. Der afholdes LAG-seminar d. 27. feb. kl. 19.00 - 21.30 i Hovborg. PB 

deltager muligvis. 

Fondskonference afholdes d. 28. feb. Kl. 16.00 – 21.00 i Vejen Idrætscenter. BW deltager. 

PB orienterede om naturprojektet med deltagelse af 4 studerende fra Københavns 

Universitet. I mødet deltog Henning Jensen, Peter Bojsen og Bente Witt. Emnet var 

vådområder i tilslutning til Ribe Å. Vi startede i konfirmandstuen, derefter besigtigede vi å-

forløbet i sognet. Tak til Henning for at lægge lokale til og tak til PB for at stille bil til 

rådighed. 

Der er kommet 2 reaktioner på lokalrådets møde med ØK d. 16. juni 2022. d. 2. feb. besøgte   

en repræsentant fra kommunen de anlæg, der er opført på skolens tidligere arealer. I referatet 

fra dette møde står der bl. a. :” Det aftaltes, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale for 

arealet ved Ø. Lindet tidligere skole, for hvem der har ansvaret for diverse faciliteter.” 

Den anden reaktion kommer fra Vejdirektoratet angående venstresvingsbane ved Terpvej, 

svingbane ved Øster Lindet Præstegårdsvej begge foranstaltninger på Tøndervej. Intet nyt i 

forhold til tidligere beslutninger. Vejdirektoratet er opmærksomme på de løse kantsten i 

rundkørslen, og mener, de ikke er trafikfarlige.   

Ad. 5:   Eventuelt. Intet 

Næste møde i lokalrådet er ikke aftalt.    

ref. BW.    


