Generalforsamling Læborg Lokalråd 2018

Lørdag d. 24.2.2018 i Læborg forsamlingshus
Dagsorden
1. Valg af dirigent
HC Hansen valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere
Lene Pedersen og Liselotte Hansen valgt
3. Formanden aflægger beretning for rådets virke i 2017
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i perioden.
Velkomstfolder
Lokalrådet har lavet en velkomstfolder, hvor vi ønsker nye borgere i Læborg, Gammelby, Nyby og
Drostrup velkommen til vores sogn. Vi vil med denne velkomstfolder give de nye borgere et lille
indblik i, hvad sognet er for en ”størrelse”. Man får også et overblik over aktiviteter og sociale
begivenheder. Som noget særligt tilbyder nogle foreninger et gratis medlemskab det første år man
bor her.
Dialogmøde med økonomi- og Landdistriktsudvalget
Den 28. marts møde med udvalget og embedsmænd med opfølgning af igangværende sager og
drøftelse af ønsker fra lokalrådet. En ny landdistriktspolitik er blevet vedtaget i 2017.
● Der er blevet etableret fortove ved Læborgvej og Læborg kirkevej. Vi ønsker at der etableres
fortov ved Læborg Kirkevej fra Fru Mettes vej og ned til fodboldbanen.
● Hastighedsdæmpning ved skole, forsamlingshus og kirken er noteret.
● Udstykning af boliggrunde nord for skolen ved Læborgvej er med i den nye Lokalplan for Vejen
Kommune. Arbejdet med projektering forventes at starte 2019.
● Fokus på forskønnelse bl.a. med nedrivning af ruiner.
Ansøgning Landdistriktspuljen
Lokalrådet ansøgte om 75.000 til en Multibane, men fik desværre afslag. Projektet er foreslået af
lokale foreninger og vil være en del af de aktivitets muligheder der skal etableres på fælles
området ved Multihuset. Støtteforeningen foreningen fra Vejen Friskole bidrager med 100.000.
Nordea Lokalfonden har givet tilsagn om 15.000.
Grøfterensning.
Grøfterensning i Læborg sogn blev afholdt d. 2. april. Fint fremmøde af både børn og voksne. I år
foregår grøfterensning d. 22. april.
Dialogmøde medlokale foreninger
Lokalrådet har igen afholdt dialog møde med sognets foreninger og intuitioner. På mødet blev der
udvekslet gensidig information, koordination og forslag til nye tiltag. Som noget nyt blev der lavet
en koordinerings øvelse med Aktivitetskalender som er en ”forløber” for Læborg kalenderen.
Lokalrådet oplever en god opbakning til dialogmødet hvor repræsenter fra foreningerne mødes og
udveksler erfaringer og hvad der rører sig i sognet.
Læborg kalenderen
Kalenderen 2018 er fuldt sponsorbetalt, stor tak til sponsorer. Foreningerne bidrager med tekster
og aktuelle billeder. Kalenderen giver et godt billede af hvad der rører sig og hvad vi er for en
”størrelse” både ind af til men også til vores omverden
Fremtiden
At være ”paraply” for lokale foreninger og være kontakten eller formidler til kommunen.
Med udgangspunkt i de tre fokus områder fra Læborgs Udviklingsplan vil vi bl.a. arbejde med:
● Fællesskab og nye borgere - nye tiltag understøttes af Lokalrådet
● Natur og fritid - støtte projekter som, bålhytte på spejderpladsen og Multibane
● Bosætning og Infrastruktur - nye bolliggrunde i 2019, trafiksikkerhed og forskønnelse
Samarbejdet i sognet
Tak for det gode samarbejde med sognets foreninger og institutioner. For at sikre
sammenhængskraften i sognet er det vigtigt at vi har steder vi mødes som f.eks. – skolen,
børnehaven, idrætsforeningen, spejderne, kirken, forsamlingshuset, familie og samfund.
Det gode samarbejde i sognet, er et fælles ansvar hvor vi bidrager forskelligt.

Spørgsmål til beretningen: parkeringspladser i byen? Steen Nielsen svar: vi har ingen konkrete
forslag til nye parkeringspladser.
H.C.Hansen: I lokalplan 219 er der foreskrevet anlæggelse af parkeringspladser der hvor
børnehaven ligger i dag. Friskolen lejer den bygning. Friskolen vil på kort sigt nødigt opgive
bygningen.
4. Kassereren aflægger regnskab for 2017.
Regnskabet godkendt
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Orla Hansen, John Jacobsen og Søren Wamsler. Søren modtager ikke genvalg. Orla
Hansen, John Jacobsen og Ebbe Hansen valgt
6. Valg af suppleanter.
På valg er Therese Christensen og Ebbe Hansen. Liselotte Lund og Therese Christensen valgt
7. valg af revisorer
På valg H.C.Hansen og Niels Bøgedal. Genvalg til begge
8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
9. Evt. Intet
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Steen Nielsen formand
John Jakobsen næstformand
Orla Hansen kasserer
Ebbe Hansen sekretær
Ivar Esager menigt medlem
Referent: Ebbe Hansen

