
Referat af bestyrelsesmøde i lokalrådet den 9. februar 2022 

 

Dagsorden: 

Siden sidst (Hanne)                                                                                                                        
1. Infoland  (Flemming)                                                                                                                       
2. Ta’ mig med skilte (Christian)                                                                                                               
3.  Gregers og Anettes gård (Christian)                                                                                              
4. Grejhytten (Lars)                                                                                                                               
5. Generalforsamling                                                                                                                           
6. Arbejdsdag                                                                                                                                    
7. Byværksted 3 (6. marts)                                                                                                                        
8. Ny elafgiftslov (Lars) 

 

Siden sidst (Hanne)   

a. Lokalrådet har fået tilbudt filmen ”Kroen ved Vidåen”, som vises af foreninger 
m.fl. i forbindelse med diverse arrangementer. Vi kunne eventuelt vise den i 
forbindelse med den kommende generalforsamling. 

b. Mobilitetstilbud i regionen. Der er møde i Vejle den 2. marts og der afholdes 
onlinemøde den 3. marts. Carl-Heinz og Christian deltager. 

c. Gratis affaldssæt tilbydes af DNF i uge 13 indeholdende 4 ruller affaldssække, 
handsker mm. Afhentningsvejledning er inkluderet. Hanne bestiller et sæt. 

d. Gyrithe Andersen, som er projektansat koordinator for multietniske landsbyer, 
har tilbudt at holde et møde om, hvordan man kan modtage tilflyttere. Hanne tager 
kontakt til hende. 

e. Ugeavisen ”vi er på her igen” får en artikel fra Hanne og Margit på vegne af 
lokalrådet. Margit og Hanne har endvidere skrevet en artikel til Kirkebladet. 

f. Kommende koncertmuligheder undersøges. 

g. Folkemøde på Bornholm. Christa og Christian deltager for lokalrådet. 

h. Skraldespanden på legepladsen bliver tømt. 



i. Per Holt fra Tønnisgård har kontaktet lokalrådet vedr. et eventuelt book&shelter-
samarbejde. 

1. Infoland  

Flemming undersøger nærmere om Infoland- og MinLandsby-app og informerer på 
et kommende møde. Alice fra Visby inviteres til et møde. Lars og Flemming følger 
op. 

2. Ta-mig-med-skilte 

 Christian: Vi skal rundt og tjekke alle skilte og derefter lave en effektiv 
markedsføring. 

3. Gregers og Anettes gård 

Christian: Status er, at vi pr. 01.01.22 har overtaget ejendommen. Der er foretaget 
betinget tinglysning, dvs. at endelig tinglysning finder sted, når forsikringssummen 
på kr. 220.000 er frigivet.                                                                                                         
Kommunen arbejder p.t med nedrivningsansøgningen. På mødet nævntes mulige 
forslag til anvendelse af området, som f.eks. flytning af legeplads, fælleshus, 
seniorboliger. Intet er vedtaget. 

4. Grejhytte 

Lars: Grejhytten er ved at være færdig. Der mangler glas i vinduerne, nogle hylder, 
en låge mod Sprøjtehusvej samt forskellige småting. Der foreslås udviklet et 
kalendersystem til bookning af redskaber. Indtil videre kan medlemmer af lokalrådet 
(kontingentbetalere) låne via Christian. Der er en standende diskussion om, hvilke 
redskaber der er behov for. Den fortsætter.                                                                         
Indvielse af grejhytten finder sted søndag den 1. maj i forbindelse med den fælles 
arbejdsdag, således at arbejdsdagen er fra 13-16 og indvielsen kl. 16. 

5. Generalforsamling  

Generalforsamling for lokalrådet afholdes onsdag den 23. marts kl. 19.00. Christian 
sørger for indbydelser, Bent laver A-skilte. 

6. Fælles arbejdsdag 

Der afholdes fælles arbejdsdag søndag den 1. maj fra kl. 13.00-16.00. Herefter er der 
indvielse af grejhytten. 



7. Byværksted 3. 

Byværksted 3 finder sted den 06.03. kl. 15 (se det tidligere udsendte ”program”) 
Margit spurgte, hvordan begreber som ’Byens Hus’ og ’Fælles Hus’ skal defineres og 
hvordan disse ’huse’ skulle bruges? Der var en længere diskussion med forskellige 
forslag og holdninger såsom 

- Kaffeklub 
- Strikkeklub 
- Hobbyværksted etc.                                                                                                                                                                                                     

 

Der er fortsat åbenhed for alle forslag. En kommende behovsanalyse skal danne 
grundlag for endelige beslutninger. Dog er der enighed om, at lokalrådet ikke 
kommer til at stå for den daglige drift, det skal de involverede selv klare. 

8. Ny elafgiftslov  

Lars: Anton Gammelgaard (Viden om Vind) har en omfattende viden om 
energiformer i Danmark. I politiske kredse arbejdes der på at man kan opnå 
afgiftsnedsættelse i forbindelse med fællesanlæg, hvor der ikke findes nogen i 
forvejen. Vi bør undersøge, hvilke energiformer, der anvendes i Sæd og om der 
kunne være interesse for eksempelvis fælles varmepumpeanlæg. 

9. Eventuelt 

Flemming spurgte, i hvilket omfang vindmøllehytten bliver brugt. Lars fortalte om 
omfanget og om planerne for den kommende markedsføring af vindmøllehytten 
(målrettet fysik-, natur- og tekniklærere på skolerne mm.) 

Carl-Heinz arbejder videre med forslaget om en fælles svømmeaften med 
Hostrup/Jejsing. 

Næste møde finder sted hos Margit og Lars, Grænsevej 16, den 16.03. kl. 19.00. 

 

                                                                                                        Ref. Bent den 10.02.22 

 
 


