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Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati



15. december 2017

Farvel til det gamle udvalg
Syv politikere takker af for perioden 2014 - 2017. Det er Niels
Clemmensen, Leif Skov, Søren Peschardt, Hans Hoffensetz,
Gerda Hagemann, Morten Kristensen og Gerda Jørgensen der har
holdt sidste møde i denne omgang.
Tak til alle lokalråd og aktive borgere for at bidrage til udvikling
af lokalsamfund og nærdemokrati med engagement og masser af
gode projekter med ild i.
Læs mere: Se det nye udvalg og hvem som fortsætter

Årshjul 2018
Vi kan desværre tidligst sende et årshjul for 2018 i løbet af 1.
kvartal 2018. Det skyldes at datoer og indsatser først skal aftales
med det nye Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati.
Udvalget mødes første gang 17. januar.
Vi kender følgende datoer: Første deadline for ansøgninger
10.1. Deadline for høring af politik 19.1
Læs mere på: www.vejle.dk/lokal

Hvad arbejder udvalget med?
Udvalget vedtog 30.11 at sende ”Politik for udvikling af
lokalområder og landdistrikter” i høring. Politikken bygger på
fortløbende samtaler med lokalrådene og i udvalget henover de
seneste fire år. Du kan læse forslaget på kommunens hjemmeside.
Høringssvar skal sendes til pekse@vejle.dk senest den 19.1.
Læs mere på: www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer

Budget 2018
Udvalget har et 2018 budget til lokalområder og nærdemokrati på
6,8 mio. kr. Budgettet bliver fordelt på poster som udviklingspulje, støtte til lokalråd, tiltrække tilflyttere. Fordelingen af
pengene bliver besluttet, når udvalget træder sammen til februar.
Udvalget håber at lokalrådene fortsat vil bidrage med ansøgninger
til projekter, der kan udvikle og styrke lokalområderne.
Mer: www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/oekonomi-og-priser
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Udvalget godkendte på sit møde den 30.11 en række
borgerprojekter
Gårslev lokalråd søgte om 320.000 til en toiletbygning på et
meget benyttet offentligt areal ved Hvidbjerg. Lokalrådet
medfinansierer med 136.250 kr. Udvalget er positive over for
ideen. I første omgang har man bedt forvaltningen, sammen med
lokalrådet, om at udvikle en billigere løsning.
Børnene i Grønbjerg-Langelund har fået bevilliget midler til et
stort ønske, en biograf i byen. Det kan klares for 70.625 kr., da
lokalrådet tager hånd om lokaler, tilslutning til fibernet, drift osv.
Børn og voksne i Grønbjerg-Langelund er bevilliget 146.500 kr.
til en Natur- og formidlingsbro, der giver bedre adgang til åen.
Den styrker naturoplevelserne for beboere og besøgende ved
Omme å.
Gadbjerg lokalråd fik bevilliget 50.000 kr. til at etablere 800 meter
vandre- og cykelsti til Tøsbygårde. Lokalt bidrag på 75.000 kr.
Aktivitetsplads ved Brunmose hallen i Ødsted har fået bevilliget
35.637 kr. til færdiggørelse. Endnu et grønt samlingspunkt på
landet med plads til aktiviteter for børn og voksne.
Jelling arbejder på at få mest mulig gavn af de mange turister i
byen. Lokalrådet har fået tegnet et kort, der kan lede turister rundt
i byen, når de er færdige i Monumentområdet. Udvalget støtter
udbredelsen af kortet med 13.125 kr.
Jelling lokalråd har desuden fremsendt et særligt ønske om
bymøbler til byens torv, som supplement til arbejdet med at styrke
og genskabe byens aktiver efter de store ændringer og
omlægninger i de senere år. Udvalget vurderede at det første
forslag var for dyrt og har bedt lokalrådet om at udarbejde et nyt
forslag og stiller en ramme på 200.000 kr. til rådighed.
Endelig er udvalget som noget nyt gået ind i forarbejdet på tre
projekter, der bobler hos lokalrådene i Skibet og Vestbyen.
Hensigten er at styrke kvaliteten i den tidlige fase af større lokale
projekter og dermed øge muligheden for, at de bliver til noget.
Der er afsat 250.000 kr., som skal sikre en god forberedelse af de
tre projekter, som alle har planlagte budgetter på over 1 mio. kr.

2

