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Referat af årsmøde i Hejnsvig Lokalråd - Hejnsvig på toppen 

Mandag d. 11. november 2013 kl. 19 i Pedersmindecentret 

1. Valg af dirigent 

Børge Skriver 

2. Valg af referent 

Anne Graversgaard Vinding 

3. Valg af stemmetællere 

Vælges senere, hvis der er behov for det 

4. Styregruppens beretning 

Lokalrådet er vigtigt i forbindelse med repræsentation af området udadtil og er sammensat af byens 

borgere. Lokalrådet har desværre været lidt amputeret i det forgangne år, idet der har manglet flere 

medlemmer. 

Fokuspunkter 

Halprojektet har fyldt meget. Der afholdes et offentligt orienteringsmøde d. 5. december, hvor status og 

planer præsenteres. Indsamlingsbeløbet er nu på godt 4 mio. kr. og haludvalget er klar med en slutspurt, så 

vi kan nå målet på 5 mio. kr. Nogle arrangementer er blevet en tradition i forbindelse med indsamling af 

penge til halprojektet, bl.a. den årlige julefrokost - som forhåbentlig fortsætter efter at hallen står klar. 

I forbindelse med Kulturarvsprojektet er den endelige rapport kommet. Den er tilgængelig på bynettet, 

men endnu ikke i print. Det har været et godt projekt startende med helhedsplanen og dernæst 

kulturarvsprojektet. Det har givet os et nyt syn på vores by, og vi har fået anbefalinger til hvad der kan 

arbejdes videre med. Der er i denne sammenhæng nedsat forskellige udvalg, bl.a. markedsføringsudvalget, 

der eksempelvis reklamerer for byen på dobbeltsider i Billund Ugeavis fire gange årligt (første gang i august 

’13, næste gang her i november). I øvrigt arbejdes der på at få trykt Kulturarvskataloget som pixiudgave, 

der skal husstandsomdeles, ligesom en velkomstpakke til nye borgere i byen er ved at blive udviklet. 

Et andet udvalg, der er udsprunget af Kulturarvsprojektet, er ”Pæn by”. Her har borgerforeningen 

eksempelvis sponseret nogle gribetænger, som venlige frivillige bruger til indsamling af affald i byen. Det er 

endnu ikke lykkedes at få byfornyelsesprojektet startet op - der mangler en tovholder - men forhåbentlig 

sker der noget her i løbet af vinteren. Flere små projekter er og har været på tale, men vi har brug for 

frivillige til at gå forrest i en arbejdsgruppe. 

Løbende vedligehold af området ved søen - Det ville være fint, hvis en gruppe påtager sig dette ansvar. 

Bynettet kører efter hensigten og leverer således informationer både internt til borgerne i Lokalrådets 

område og udadtil. Bynettet administreres af Portalgruppen bestående af Torben, Finn, Laurids og Anne. 

Vores webhotel er gennem tiden blevet dyrere og dyrere, både mht. drift og support. Dette har bevirket 

store regninger. Vi har i portalgruppen diskuteret forskellige alternativer og er blevet enige om i første 
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omgang at bibeholde sidens design og indhold, men at skifte til et andet webhotel. Dette har medført 

væsentlige besparelser både på drift og support. Flytningen har fundet sted, og alt fungerer, som det skal. 

I forbindelse med kommunens landdistriktsråd har vi været repræsenteret - og er det fortsat - af Svend 

Højrup og Børge Skriver. Gennem landdistriktsrådet har vi direkte kontakt med kommunen. På mødet i 

Urup i september 2013 blev der meldt ud, at der vil blive arbejdet på at nedsætte et §17-udvalg, hvilket vil 

åbne op for et endnu tættere samarbejde mellem lokalrådene og kommunen. 

Der er tale om at ansætte landsbypedeller, som vil blive udlånt (gratis) af kommunen til lokalrådene. Dette 

skal hurtigst muligt drøftes i Hejnsvig Lokalråd. Det kan blive en udfordring for Lokalrådet at være med til at 

administrere et sådant tiltag. 

Der er blevet sat en infostander op i Brugsen, hvor der bl.a. kan søges turistrelevante informationer. 

Der må forventes flere aktiviteter i forbindelse med byggeriet af hal og børnehave. 

Tak til de mange, der tager en tørn for vores by: Frivillige, der arrangerer arrangementer og hjælper til. Tak 

til de forskellige udvalg. Tak for samarbejdet til de medlemmer, der vælger at træde ud af Lokalrådet. 

Ove tilføjer, at haludvalget har sat pris på samarbejdet med Lokalrådet. Det har været rart at kunne sige, at 

det er hele byen, der står bag ansøgninger om midler til hallen. 

5. Godkendelse af årsregnskab for det forløbne år 

Der er ikke valgt en kasserer. Bogholderen, Henrik fra Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, kunne ikke være her i 

aften. Laurids gennemgår regnskabet. 

Indtægterne kommer primært fra Landdistriktsrådet, der yder et årligt tilskud på 10.000 kr., samt fra 

annoncer på bynettet (2000,- for et årsabonnement). Endvidere har Erhvervsforeningen støttet os 

ekstraordinært.  

Lys ved søen koster ca. 1000 kr. om året i faste omkostninger. Hertil kommer ca. samme beløb til forbrug, 

men lyset har ikke været tændt, idet kassebeholdningen ikke har tilladt dette. Regnskabet er farvet af et 

stort restbeløb til afslutning af søprojektet (godt 42.000 kr.). 

Samlet er der et underskud på ca. 45.000 kr., hvilket altså primært skyldes efterbetaling til søprojektet. 

Saldoen pr. 30/6 2013 lød på knap 3000 kr. 

Det vil hjælpe, at hjemmesiden nu bliver billigere at drive, men det vil være at foretrække, hvis Lokalrådet 

kan finde flere sponsorer/annoncører fremadrettet, så økonomien bliver lidt stærkere. 

Kommentarer fra fremmødte: Vedr. manglende lys ved søen: Måske er det en mulighed at søge 

kommunen, men det får vi nok ikke noget ud af. (Vi regner med forbrugsudgifter inkl. de faste udgifter på 

ca. 2000 kr. pr. år.) 

Vedr. restbeløbet til søprojektet: Søprojektet gik godt, men det viste sig, da alt blev gjort op, at der var en 

manko, fordi projektet blev billigere end antaget. Derfor fik vi ikke så mange penge, som vi havde forventet. 

Desuden optog vi et lån på 300.000 kr. i sparekassen, som der er tilskrevet renter på. 
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Regnskabet godkendes. 

6. Indkomne forslag 

Der er ingen. 

7. Valg af medlemmer til styregruppen og meddelelse om nyvalgte/udpegede medlemmer 

Hejnsvig Lokalråd mangler en repræsentant for de unge - ved forhåbentlig mere efter møde på skolen. 

Der er mulighed for at vælge to personer uden bagland. Ditte Kragh foreslår, at Arne Thomsen træder ind i 

Lokalrådet, Arne accepterer og vælges uden indvendinger som styregruppemedlem. 

Lokalrådets styregruppe efter aftenens årsmøde er sammensat på følgende måde: 

Tove Brink Erhvervsforeningen 

Børge Skriver Borgerforeningen 

Mads Kragh Idræt 

Marianne Nielsen Institutionerne 

Jørgen Johansen Kirken 

Jytte Thomsen Donslund Borgerforening 

Margit Hansen De ældre 

? De unge 

Arne Thomsen Uden bagland 

? Uden bagland 

 

8. Valg af revisor 

Nuværende revisor er Johnny Hansen. Han genvælges. 

Henrik fra Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har indvilget i at føre regnskabet året ud (til 30/6 2014).  

9. Orientering om styregruppens planer og aktiviteter og budget 

Intet nyt udover det under pkt. 4 nævnte. 

10. Evt. 

Trist at der ikke er lys ved søen. Hvordan kan vi sørge for, at der bliver råd til at få lys ved søen? Evt. et 

spørgsmål, som lokalrådet kan tage op i nær fremtid. 

Borgerforeningen har indkøbt udstyr til snerydningsmaskineriet, der kan skære kanter omkring søen. Det er 

dejligt at se, at Hjertestien vedligeholdes så pænt af borgerforeningen. Det kunne være rigtig fint, hvis vi 

kunne samle en mindre gruppe, der vil forestå vedligehold af søområdet. Måske er der en gruppe frivillige, 

der kunne tænke sig at tage sig af det? Måske vil en landsbypedel kunne forestå arbejdet, hvilket 

sandsynligvis kræver praktiske foranstaltninger, såsom at vedkommende får adgang til toiletter, spiseplads 

mv.  

Efter kaffen var der en uformel orientering fra haludvalget ved Ove, hvilket mundede ud i debat. Der 

opfordres til, at byens borgere møder op til orienteringsmødet på skolen d. 5. december 2013. 


