
Lokalrådsmøde i Daugård Lokalråd 

Tidspunkt:  24/10 2019 - Kl. 20.00 - 21.00  i hallens mødelokale 

Tilstede var:  Thomas, Mads, Tina, Henrik, Carsten 

Fraværende: Ingen 

Dagorden inkl. referat 

1. Valg af næstformand: Carsten Wærn 

2. Referater: Godkendelse af referater  

 

3. Planstrategi 2019, Hedensted Kommune  

Notater/kommentarer til indsendelse som høringssvar fra Lokalrådet… ? 

4. Seneste nyt: 

● Hvad rør sig i området? - Vejlefjordskolen fører konkurrencen om biodiversitet 

og deltager i landsmesterskabet. 

5. Projektnyt: 

● Projekt webside/landsbyportal (Mads): Oplæg fra Kim Lind til beslutning og nyt 

fra Hedensted kommune: Vi arbejder videre med Wordpress/landsby-app 

systemet.  

● Energiprojekt (Henrik): Orientering om projektets status og tanker for det næste 

skridt i udbredelsen af kendskab til projektet. 

● Byudvikling (Carsten): Næste møde er planlagt til d. 30/10-19 for at sætte mere 

gang i projektet. 

 

6. Økonomi (Thomas): Intet nyt - Vi overholder budgettet. 

 

7. Årets aktiviteter: 

● 19/11 2019 Fællesmøde, Det fælles landdistriktsråd (Hedensted Sognegård) 

● 29/2-1/3 2020 Boligmessen i Vejle 29. februar – 1. marts 2020 

i. Det blev besluttet at vi stiller med et hold til 

boligmessen. 

 

8. Andre spændende sager ... ? 



● Søren Hermansen (Samsø / Energi / Lokalsamfund …) - Henrik undersøger 

status på eventuelle igangværende aktiviteter med samarbejde på tværs af 

lokalrådene. 

 

9. Facebook opslag: Forslag til kommende opslag ? 

1. Biodiversitet - Thomas 

2. Vi siger velkommen til…. - Tina 

 

10. Mødedatoer: Næste møder - Hvilket system kan fungerer for os - Doodle, Google, …. ? 

● 26/11-19 kl 19 hos Henrik, Strandvej 39 

● 21/1-20 kl 19 hos Robert 

 

 

Høringssvar: 

- Positivt at de mindre lokalområder bliver hørt, og vi ser frem til at kunne bidrage positivt til 

revision af kommuneplanen. Vi glæder os til at deltage i den videre dialog og ser frem til et godt 

resultat for området borgere. 

- Venlig hilsen, Daugård Lokalråd 

 


