
 

Øster Lindet Lokalråd.  
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts 2022.  

Deltagere: Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Bente Witt (BW) Henning Jensen 

(HJE), Helle Jeppesen (HJ).  

Afbud: Elise Madsen og Erik Carstensen.      

Dagsorden:  

1. Gennemgang af referatet fra d. 13. januar 2022.   

2. Endelig planlægning af generalforsamling d. 17. marts.    

3. Klipning af hegn/græsarealer.     

4. Orientering ved formanden.   

5. Eventuelt og næste mødedato.   

 

Ad.1:  Referatet fra d. 13. januar. Ingen kommentarer.       

Ad.2:  Vi gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen. Indkaldelse til de 3 

generalforsamlinger for henholdsvis Vandværket, Forsamlingshuset og Lokalrådet har været 

offentliggjort i Ny Tirsdag d. 24. februar, på Øster Lindets hjemmeside fra samme dato og på 

INFOtavlen i Landsbyhuset, lige som de står i folderen ”det sker i Øster Lindet sogn” der 

udkom september 2021. Lokalrådet besluttede at bede Mogens Jensen være dirigent. BW 

spørger. Lokalrådet gennemgik regnskab 2021 og budget 2022. Lokalrådet anbefaler, at 

udgift til annonce for generalforsamlingerne skal med i budget 2022. HJ skriver på facebook 

efter en suppleant for HJE.   

 Ad.3:  Klipning af hegn og græsarealer. Klipning foretaget langs med Stadionvej virker 

noget rodet, da kommunen ikke har fjernet afklippet. Af en artikel i JydskeVestkysten 

fremgår det, at Vejen Kommune nu vil være en ”vild med vilje” kommune, så klipning af 

græsarealer bliver indskrænket. Det ville være en god ide at orientere Lokalrådene. Hvor det 

giver mening er ”vild med vilje” en god ide.         

Ad.4:  Orientering. Nyt medlem i Landdistriktsudvalget i stedet for Kim, der repræsenterede 

valggruppe 6, er Anna Stoustrup, Jels Lokalråd.  

Kommunen efterlyser forslag til endelig placering af pylon i Øster Lindet. Lokalrådet 

besluttede, at endelig beslutning træffes efter generalforsamlingen.  

Peer Rexen har søgt og fået nyt job i Esbjerg Kommune. 

Landdistriktskonsulent Marie Bøttcher gør opmærksom på, at deadline for indsendelse af 

regnskab for 2021 er d. 29. marts. 

Ad.5:  Eventuelt. Ny mødedato aftales på generalforsamlingen.  

Ref. BW  


