
 

Øster Lindet Lokalråd.  
Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. juni 2021.  

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

Carstensen, Bente Witt (BW) Henning Jensen (HJE), Frede Michaelsen (FM) og Hedda 

Fuglsig (HF) lokalhistorisk forening.     

Dagsorden:  

1. Gennemgang af referatet fra d. 9. februar 2021.   

2. Konstituering og evaluering af generalforsamlingen 2021.   

3. Dagsordenspunkter til møde med kommunen.   

4. Tiny Houses.  

5. Kommentarer til kommuneplanen.  

6. Orientering v/ formanden og andre.  

7. Eventuelt og næste mødedato.  

  

Ad.1:  Referatet fra d. 9. februar. Ingen kommentarer.     

Ad.2:  Konstituering:     Formand:      Mikael Rindom  

                                        Næstform:    Peter Bojsen   

                       Kasserer:      Erik Carstensen  

                       Sekretær:      Bente Witt  

Helle Jeppesen blev valgt til lokalrådets kontaktperson til kommunen i landsbyordningen.  

Lokalrådet er positivt stemt over for afholdelse af fælles generalforsamlinger for flere 

foreninger, dog højst de samme tre som i år: Vandværket, Forsamlingshuset og Lokalrådet.  

  

Ad.3:  Dagsordenspunkter til mødet med kommunen: Pyloner, nedrivningspulje, rundkørsel, 

springcenter, cykelstier, kommunens vedligehold af beplantning og kommunikation med 

lokalrådet.  Mødet vil finde sted efter sommerferien.       

Ad.4:  Tiny Houses. Ideen blev præsenteret på mødet i landdistriktsudvalget, der blev 

afholdt i Øster Lindet d. 17. juni. Nogle af landdistriktsudvalgets medlemmer havde i 

forbindelse med mødet besigtiget byggegrundene på Østervænge etape 2 og fundet dem 

egnede til Tiny Houses. Konceptet har været kendt i flere år i udlandet. Kommunen ønsker at 

finde ud af, om den kan bruge konceptet i bosætningsstrategien. Lokalrådet finder, at ideen 

kan markedsføre Øster Lindet udadtil. Lokalrådet forventer at blive taget med på råd, inden 

kommunen endelig beslutter, om konceptet kan bruges i Vejen Kommune.  



Vil du vide mere, så læs referatet fra landdistriktsudvalgets møde d. 17. juni 2021. Du finder 

det på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner og referater. 

 

Ad.5:  Kommentarer til kommuneplanen. Vejen Kommune er en landkommune, så CO2 

udledningen er ikke lav. Lokalrådet mener, at kommunen vil fokusere på klima og solceller. 

   

Ad.6:   Orientering ved formanden og andre. Landdistriktsudvalget holder deres møder rundt 

i kommunen og beder repræsentanter for lokalrådet det pågældende sted orientere udvalget 

om, hvad der rører sig i lokalsamfundet. MR deltog i landdistriktsudvalgets møde d. 17. juni 

i Øster Lindet. 

 Kommunen råder over puljepenge til fordeling til projekter. Der er ofte knyttet et tema til 

bevillingen. Også forsamlingshuse kan søge, da puljen til forsamlingshuse er blevet lagt 

sammen med landdistriktspuljen. 2021 udgør puljen kr. 325.000,-  og er fordelt for 2021.     

Lokalrådet skrev til kommunen angående de tildelte pyloner, men har ikke fået noget svar. 

Angående ønsket om at opstille pakkebokse i Øster Lindet, anmoder lokalrådet 

forsamlingshuset om at finde en placering til dem.   

Nedrivningspuljen hedder nu landsbyfornyelsespuljen. 

På generalforsamlingen rejstes spørgsmål fra en deltager angående rundkørslen. 

Vedkommende havde henvendt sig til vejdirektoratet med kritik af kantstenene omkring 

rundkørslen, og havde fået den besked, at man i vejdirektoratet ikke havde kendskab til 

rundkørslen i Øster Lindet. Referater fra lokalrådets møder med kommunen viser, at 

rundkørslen har været et punkt til drøftelse ved flere af møderne, og at kommunen har bragt 

sagen videre til vejdirektoratet.  

Aktivitetskalenderen blev fremhævet som et plus for foreningerne i sognet. At 

repræsentanter for alle foreninger i et fælles møde finder datoer for arrangementer i Øster 

Lindet bliver misundt af andre dele af kommunen. Kalenderen blev præsenteret for 

Landdistriktsudvalget, som roste initiativet.  

 

Ad.7:    Eventuelt. HF præsenterede Øster Lindet brandsprøjte, der hidtil har stået i en lade. 

Lokalhistorisk Forening ønsker, den skal stå et sted, hvor den kan ses. GK undersøger 

muligheden for at benytte den gamle vandværksbygning. 

Lokalrådet var repræsenteret ved Vejen Kommunes genforeningsfest i Skibelund Krat.  

Nyt møde er ikke aftalt.     

ref. BW.   

  


