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Formandsberetning  

 generalforsamling fredag den 2. oktober 2020 

 

Ved konstitueringen sidste år, havde vi i lokalrådet en rigtig god snak om 

arbejdsfordeling og forventninger til hinanden i bestyrelsen inden vi 

konstituerede os. Vi snakkede om, hvor vigtigt det er at man brænder for 

de emner man skal arbejde med, det gør det hele meget sjovere og 

lettere. 

Vi besluttede derfor at lave en lørdag i januar, hvor vi kun havde et punkt 

på dagsordenen, nemlig at finde det, vi synes var nødvendigt at arbejde 

videre med i lokalrådet. En super dag, som selvfølgelig var for kort. 

Overskrifterne på det vi valgte er: 

• Synlighed 

o FB 

o Hjemmeside 

o Koordinering 

o Pressegruppe 

• Unge 

o Mødested 

o Åben hal 

o Rafleturnering 

• Ældre 

o Aktiviteter 

o Motion 

o Spisning 

• Byforskønnelse 

o Byporte 

o Julebelysning 

o Lintrup-Hjerting mere ens 
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• Udlændinge 

o Integration 

o Sundhedsplejerske 

o Sprogcafe/undervisning 

• Trafik 

o Vimtrupkryds 

o Krydset i Hjerting v. kirken 

o Samarbejde generel med kommunen 

• Ensomhed 

o Arrangement uden børn 

o Aktiviteter 

o Motion 

o Hele Danmarks familieklub 

• Samarbejde mellem foreninger 

o Social arrangement mellem foreninger 

• Lintrup-Hjerting 

o Plakat 

o Velkomstfolder dansk og engelsk 

o Bruge lokaler i begge byer 

o Synlig sammenhæng 

o Sammenhold 

• Hvad har vi allerede gang i? 

o Tour de middag 

o Bus til LBC 

o Swipbokse 

o Sigurd Barrett 

o Legeplads  
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Udlændinge 

Vi har mange nationaliteter i vores sogne og dem vil vi gerne fastholde. 

Hvis jeg husker rigtig er det 10 % af borgerne der ivores 2 sogne er 

udenlandske. Derfor har vi i samarbejde med Lintrup Aftenskole sat gang i 

noget sprogundervisning. Det har vist sig ikke at være så ligetil, men vi 

arbejder videre. 

Vores nye velkomstfolder kommer nu også på engelsk 

Vejen kommune har også fundet ud af, at der er mange ressourcer i 

udlændinge der arbejder i Danmark, så de afholdte i november måned en 

bosætningskampagne, hvor de inviterede alle udlændinge til en aften. De 

serverede lidt mad og der var mulighed for at snakke med virksomheder 

og skoler. Som lokalråd bidrog vi med at køre rundt med indbydelser til de 

virksomheder/landbrug der har udenlandsk arbejdskraft. Indbydelserne 

var lavet på flere forskellige sprog. 

 

Temadag i Jels 

Hvert år arrangere Landdistriktsrådet i Vejen en temaaften. Dette års 

tema var kommunikation, primært via de sociale medier. En spændende 

aften, hvor vi også lærer af de andre lokalråd. Denne aften blev vi igen 

bekræftet i hvor heldige vi er i vores sogn. Jels kan for eksempel kun 

samle 5 til deres generalforsamling og i aften er vi ca 35. – det er virkelig 

fantastisk, og tak for opbakningen. 
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I hvilken retning skal din landsby gå? 

Vejen Kommune afholdte et møde i september om retning i vores 

landsbyer. 

 Hvad betyder noget for os? Og hvordan skal kommunen prioritere? Her 

var det tydeligt at der er stor forskel på landsbyerne. Der var enighed 

om at Landsbyerne ikke skal behandles ens.  

 

Dialogmøde 

Hvert år i marts er vi til dialogmøde med Vejen Kommune. Vi har en halv 

time, hvor vi sætter dagsordenen. Ud over os fra lokalrådet er der også 5 

udvalgte  politikere og 3 administrationsmedarbejdere til stede. I år var 

det blandt andet Egon Fræhr og vores lokale politiker Jakob Bech Jensen 

der var der. 

Vi lagde ud med at fortælle ” at vi er et ungt lokalråd” forstået på den 

måde, at de fleste af os sidder i vores første eller anden periode, og 

derfor havde brugt tid på at finde vores egene ben.  

Derudover nævnte vi det positive i vores sogn med alle de ildsjæle vi har. 

Der er rigtig mange der tager ansvar og handler ud fra de ønsker der er. 

Lige pludselig var der nogen der tog initiativ til ” Bevæg dig for livet” 

Andre greb ideen og førte fredagsbaren ud i den virkelige verden og nu er 

der en der har taget initiativ til at samle frivillige til hele Danmarks 

Familieklub. Bare for at nævne nogen af tiltagene. 

Vi nævnte selvfølgelig også trafikken, vi nævnte blandt andet Vimtrup 

krydset og krydset i Hjerting ved kirken 

Vi var også inde omkring de udfordringer der er omkring 

sprogundervisning for udlændninge osv. Efterfølgende har der været 

respons fra kommunen i forhold til noget af det vi havde med. Rart at 

mærke de lytter. 
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Aktivitets- og sunhedspladsen 

Der var et tidspunkt, hvor jeg aldrig troede den blev færdig. Bedst som vi 

var klar til at grave, finder kommunen ud af at den ligger i landzonen og 

dermed skulle i høring. Det betød at det hele blev forsinket en måneds 

tid, da tilladelsen så endelig kom, ja så kom regnen også. Den tog vel også 

en måneds tid. Vi begyndte at ramme vores deadline i forhold til vores 

tilskud fra Landdistriktsrådet i Vejen Kommune, men vi blev mødt med 

forståelse og blev endda tilbudt forskud på tilskuddet. Men nu er den 

taget i brug og det er skønt at se den bliver brugt. Desværre har vi ikke 

haft mulighed for at holde indvielse, da vi rendte ind i corona. 

 

 

Swipbokse eller nærbokse  

Vi har bestilt nærbokse som placeres ved hallen. Det er postbokse, hvor vi 

kan afhente pakker og sende returpakker fra. Vi går i disse dage og 

afventer den endelige mail. 

 

Lintrup Børnecenter 

Der var en del uro i maj måned med bekymrede forældre og skolelukning. 

Lokalrådet sendte derfor en mail til lederen, Henriette Rask som 

efterfølgende kontaktede mig. Hun ville gerne komme til et møde i 

lokalrådet for at råde bod på snakken omkring Lintrup Børnecenter. Så 

hun var sammen med Christian Wagner fra skolebestyrelsen til møde 

med os. Et godt møde, hvor hun gjorde meget ud af at hun vil bevare 

Lintrup Børnecenter. Hun ved af erfaring at små steder kan rigtig meget. 

At vi har nogle fantastiske rammer, som hun gerne vil bygge videre på. 

Efterfølgende deltog jeg til et ”stormøde for forældre” på Lintrup 

Børnecenter.  
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Vi har lovet at bakke op om Lintrup Børnecenter og hjælpe i det omfang vi 

kan. 

 

I efteråret gik Lokalrådet og Støtteforeningen i gang med at undersøge 

mulighederne for en ny bus til Lintrup Børnecenter.  Det lykkedes at 

skaffe Børnecenteret en ny bus og jeg kan se på Facebook, at den bliver 

flittigt brugt. 

 

 

Jakob Bech Jensen 

Jakob, vores lokale byrådspolitiker var før sommerferien et punkt på 

vores dagsorden. Ikke at vi drøftede Jakob, men han var med i starten af 

mødet. Han vil nemlig rigtig gerne deltage på nogle af vores møder, dels 

for at høre hvad vi har gang i, men også for at fortælle hvad der rører sig i 

kommunen. Det gav anledning til spørgsmål og ting at arbejde videre 

med. 

 

 

De unge mennesker 

Vi vil gerne der skal ske lidt mere for de unge mennesker herude. Vi 

inviterede derfor 3 unge mennesker med til et af vores møder. For at 

hører hvad de savner. De vil gerne have rafleturnering, film osv. Vi satte 

det lidt i bero, da LUG også har noget under opsejling. Lintrup Kro også vil 

tilbyde de unge mennesker noget. Men dejligt at høre det fra de unge 

selv. 
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Støtte 

Lokalrådet har i år givet et bidrag Sigurd Barrett koncerten her den 7. 

oktober, vi har givet et bidrag til Wellings Landsbymuseum, vi har givet et 

bidrag til den nye bus i Børnecenteret, til nyt tag i forsamlingshuset i 

Lintrup, sommerskole afholdt af Støtteforeningen Lintrup Børnecenter, 

bobler og kransekage til fredagsbaren i januar og så har vi naturligvis 

brugt penge på Aktivitets – og Sundhedspladsen. 

 

Tour de middag vender stærkt tilbage.  

 

Hvad arbejder vi så videre med?  

Nogle af de punkter vi arbejder videre med er: 

• Samarbejde mellem foreninger 

o vi vil afholde en eftermiddag eller formiddag for alle der 

sidder i bestyrelser, udvalg, ad hoc eller som har gang i nogle 

aktiviteter. 

o Vi vil dyste i en eller anden disciplin, spise lidt mad og snakke 

om udvikling af vores foreninger 

▪ Kører det bare som det skal  

▪ Kan vi slå noget sammen og på den måde hjælpe 

hinanden osv. 

o Kan vi være fælles om en pressegruppe? 

o Vi havde sat en dato i august, men der gik desværre også 

Corona i den  

• Hele Danmarks Familieklub 

o En forening der er oprettet af FDF, KFUMspejderne og KFUM´s 

sociale arbejde med støtte af Den A. P. Møllerske Fond 

o Familieklubben er en klub for alle slags familier 

▪ Unge familier 
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▪ Tilflytterfamilier 

▪ Familier der godt kan lide at være sammen med andre 

▪ Kort sagt familier der føler for fællesskab 

o Klubben mødes 2 gange om måneden i et halvt år, hvor der vil 

være fællesspisning, snak og leg 

o Der var informationsmøde forleden og igen dejligt der 

dukkede interesserede op 

o Der er allerede én mere der har meldt sig som frivillig, så vi 

håber det lykkes. Det falder nemlig godt i tråd med et af vores 

andre punkter – nemlig tilflyttere 

• Tilflyttere 

o Vi vil gerne gøre mere for tilflyttere 

▪ Der er lavet ny velkomstfoldere, de er sendt i trykken. 

▪ Finde ud af, er det let at være ny i vores sogne 

▪ Hvad kunne de ny godt tænke sig, der var af initiativ fra 

os beboer 

• Byforskønnelse 

o Vi har bestilt juletræer til indfaldsvejene i Lintrup og Hjerting 

o Vejen Kommune arbejder på bypyloner, så der bliver ensartet 

skiltning i alle byerne. Vi har mulighed for at sætte plakater i 

disse pyloner. Vi ved endnu ikke hvornår de går i gang 

 

Det var året i korte træk. Og selvom corona kom ind og gav sine 

begrænsninger, så synes jeg faktisk vi er kommet langt omkring mange 

ting. 

 

 

 

 


