2010 var året hvor vi fik formaliseret det samarbejde der i et par år havde fungeret på tværs af alle
foreninger, samtidig fik vi 2 nye repræsentanter med i fællesskabet: Grønbjerg RC, og Grønbjerg-Langelund
Vandværk, så vi nu i alt repræsenterer 11 foreninger.
Vi har organiseret os sådan at formand og sekretær/kasserer ikke sidder i en anden bestyrelse, og derfor
kan tage et større arbejde i Lokalrådet.
Vi har afholdt møder ca hvert kvartal, hvor vi fortæller hvad der er gang i i de forskellige foreninger, og får
koordineret på tværs så der ikke sker sammenfald af aktiviteter, hvilket jeg synes fungerer udemærket.
Lokalrådet har været med til at starte møder op med de erhvervsdrivende i lokalområdet, for derved at få
skabt et netværk, dette har bla været med til at starte firmafodbold op, som foregik hen over vinteren..
Lokalrådet har i sin egenskab af bindeled mellem lokalområdet og Vejle Kommune bla haft kontakten
omkring græsslåning af de grønne områder, samt beskæring af træer ved legepladsen i Grønbjerg, her må
vi engang imellem lade telefonerne gløde, så kommunen husker at vi er her, det ser dog i år allerede en del
bedre ud end sidste år.
I oktober måned fik vi i samarbejde med Vejle Kommune lavet en transportundersøgelse for at afdække
borgernes transportmønster. Det gav anledning til en del debat efterfølgende, hvor borgerne havde
mulighed for at forklare kommunen hvorfor der ikke var ret mange der brugte det offentlige
transportsystem, og forhåbentlig munder det ud i bedre dækning af busbehovet for især de unge
mennesker.
I november startede vi, ligeledes i samarbejde med Vejle Kommune, uddannelsesforløbet
”Udviklingsagenter”, her har 12 ildsjæle lært hvordan man fører en ide fra tanke til virkelighed, får
afdækket personlige og økonomiske ressourcer, lagt budgetter, søgt fonde osv. Kurset er nu afsluttet men
den enkelte grupper kører videre med deres opgaver, og vi forventer de kommer til at blive realieseret i
løbet af 2011. Herefter er banen lagt for at arbejde videre og kommer der nye ideer så er vi klar til at
hjælpe andre i gang med at føre projekterne ud i livet.
Der arbejdes i øjeblikket med at stable en revy på benene, samt lave et kreativt værested. Samtidig laves
der en husstandsundersøgelse hvor vi prøver at afdække hvilke ønsker/behov borgerne har til området, og
dermed få en idebank, men også en liste over de ressourcer der evt er til rådighed.
Lokalrådet overtog koordineringsopgaven fra Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening vedr.
stisystemer langs Omme Å, samt etablering af det grønne område i Langelund. Her har frivillige fået bygget
en flot bålhytte og der er blevet placeret 4 borde bænke sæt på området. I løbet af sommeren kommer der
en informationsstander, samt nogle træskulpturer op på området. Vi håber rigtig mange vil benytte det
dejlige område, som i løbet af efteråret indvies officielt af Vejle Kommune.
Vi har afholdt 2 gange fællesspisning i Elkjær Hal-/Multihus med ca 100 personer hver gang,
Vi skal selvfølgelig også fortsat have fællesspisning den sidste fredag i februar og september – dette er en
god aften til at komme ned og hilse på naboen og de andre man ikke længere møder ved købmanden.
Det har været drøftet hvorvidt vi skulle udvide til flere aftener, men da menighedsrådet også laver lignende
arrangementer har vi ladet det blive ved disse 2.
Senest har vi i Lokalrådet vedtaget at føre Støtteforeningens arbejde videre, dette gøres ved at den
siddende bestyrelsen i Lokalrådet også er bestyrelsen i Støtteforeningen, og fremover vil der til denne
generalforsamling være et ekstra punkt med valg af revisor til Støtteforeningen.
Vi har taget den beslutning ud fra et synspunkt om at støtteforeningen skal kunne støtte mere bredt i
lokalrådet, og ikke specifikt til arrangementer/udgifter der foregår i hallen.

Hvad vi ellers skal arbejde med fremadrettet – ja det ligger i det uvisse, fordelen ved Lokalrådet er at vi
tager de opgaver / ideer / problemer der dukker op, og ser hvordan vi kan gøre tingene bedst for hele
området.

