
Referat Årsmøde
Øster Starup Sogns Lokalråd
Ågården, Ågård 27. marts 2014
Tilstede: Lokalrådets medlemmer (ingen afbud), omkr. 20 fremmødte borgere

Lokalrådets næstformand Else Iversen byder velkommen.
Valg af ref.: Dorte M.R. Andersen (medl. Lokalrådet)
Valg af dirigent: Ivar Krogh

Indkaldelse til Årsmødet offentliggjort 1) på hjemmesiden 2) i lokale medier: Egtved Posten 3) 
Ikke offentliggjort på “særligt udvalgte steder”. 
Der er dog ingen indvendinger mod dette, så Årsmødet gennemføres.

Ad 1)
Stemmetællere: Lars Schmidt og Susanne Strelluf

Ad 2)
Lokalrådets beretning v. Else Iversen og Dorte M.R. Andersen
se: vedhæftede beretning fra Else Iversen - se beretningen på Lokalrådets hjemmeside
Dorte M. R. Andersen, tovholder Sti-gruppen informerede om Sti-gruppens arbejde i det 
forgangne år.
Sti-gruppen har nu fået alle de søgte midler hjem og selve etableringen af de 35 km sti i 
lokalområdet kan tage sin begyndelse.
Der er søgt og tildelt midler fra Stipuljen, Vejle Kommune og Tips- og Lottomidlerne, Skov- og 
naturstyrelsen.
Ting tager tid og for uerfarne projektansøger og fodfolk har det været et år med venten og 
venten, da man ikke må  gå i gang med det praktiske arbejde før midlerne er tildelte.
Vi kan nu komme i gang med:

● at grave pæle (sti-markeringer) ned - hertil er forarbejdet gjort, så vi ved, hvor 
markeringer skal placeres

● påføre pælene retningsmarkeringer
● udarbejde indhold til 2 informationstavler: kort, tekst, foto
● udarbejde indhold til foldere: kort, tekst, foto
● at informere om sti-projektet ved et ekstra borgermøde - invitere til at borgere kan give 

en hånd med ved gravearbejdet
Det blev påpeget, at de midler der er søgt er øremærkede til det, der er anført i ansøgningerne 
og at dette ikke kan ændres, hvis man pludselig synes, andre ideer kunne være mere 
interessante at bruge pengene på.

Kommentarer til årsberetningen:
Kommentarerne til årsberetningen blev grupperet som følger af Årsmødets dirigent.

1. Diskussion af Lokalrådets informationsniveau og -veje 
Lokalrådet tager ad notam at informationsniveau og - veje bliver bedre og mere  
gennemsigtige. Desuden vil Lokalrådet igen vurdere om tiden for en ændring af 
Lokalrådets hjemmesiden er kommet.

2. Kritik af lokalrådet - formanden har trukket sig 
Lokalrådets formand Ole Prysse har trukket sig gr. fremsendt kritik af lokalrådets arbejde
- opmærksomhed på, at Lokalrådets vedtægter ikke blev overholdt i forb. m. indkaldelse 
til Årsmødet.



Diskussion mellem Torben W. Rasmussen, Ole Prysse og andre borgere. Der 
konkluderes, at det ikke har været meningen at kritisere Lokalrådets arbejde, at de 
fremmødte borger generelt er positive over det arbejde Lokalrådet gør, at Lokalrådet 
består af frivilligt arbejdende borger, som gerne vil lære af sine fejl, at det er mest 
konstruktivt at være “stifinder i stedet for fejlfinder”.
Lokalrådets næstformand, Else Iversen opfordrer til at alle partere trækker en streg i 
sandet og kommer i arbejdstøjet igen. Dette nikkes der bekræftende på.

3. Offentlige transportmuligheder til lokalområdet
Den offentlige trafik til lokalområdet er blevet bedret med muligheden for at bruge 
FLEXTRAFIK. Byrådsmedlem Lars Schmidt (deltog på Årsmødet) opfordres til at 
optimere information om denne mulighed.

4. Bytorv - Møllen, møllegrunden i Ågård 
Der er kun positive tilkendegivelse omkring forbering af og Lokalrådets prioritering af at 
bruge midlerne til byfornyelse på området omkring Den gamle Mølle, Ågård.

5. Nye tilflyttere til lokalområdet
Lokalrådet gør sig mange tanker i forbindelse med at få nye tilflyttere til området. Der 
opfordres til - gennem byrådsmedlem Lars Schmidt - at Byrådet i Vejle Kommune tager 
dette emne alvorligt og begynder at tænke i nye og “udbyggende” baner. Lokalområdet 
mangler kommunale grunde til udstykning.

6. Affaldsindsamling
Lokalrådet støtte gerne den landsdækkende affaldsindsamling hvert år i april. Efter 
indsamlingen 2012, hvor det - trods massiv information - ikke lykkedes at samle mere 
end en håndfuld borger, som ikke var medlem af Lokalrådet har Lokalrådet besluttet, at 
indstille denne aktivitet også 2014. Lokalrådet tager gerne handsken op igen og tænker 
pt i nye baner, for at optimere arbejdet med at vi alle passer godt på naturen omkring os 
- også i lokalområdet.

7. Sti-gruppen
Der var positive kommentarer til Stigruppens arbejde og forsigtige tilkendegivelser i 
forhold til, at man gerne vil give en hånd med i det videre arbejde dette forår.

Ad 3) 
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Der var få spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet godkendes.

Ad 4)
Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet 3 forslag til Årsmødet. Alle er stillet af T. W. Rasmussen, Bramdrupvej 1, 
Gravens.
T. W. Rasmussen trækker efter diskussion under Lokalrådets beretning sine stillede forslag 
tilbage.

Ad 5 og 6)
Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter.
Formanden, Ole Prysse har trukket sig.
Tidligere i Lokalrådets arbejdsår er et ordinært medlem udtrådt.
På valg er: Bent Bruhn, Else Iversen, John Petersen.
Alle 3 ønsker genvalg. Ole Prysse ønsker at forblive ordinært medlem af Lokalrådet.
Eli Andersen, Erik Hansen , Carsten Nilsson ønsker at forblive medlemmer af Lokalrådet.

Afstemningen forløb korrekt.



Der blev afgivet 25 stemmer med valg af 2 kandidater på hver stemmeseddel:
1 ugyldig stemme
18 stemmer til Eli
14 Stemmer til Ole
9 stemmer til Erik
8 stemmer til Carsten

Lokalrådet ser i det nye arbejdsår ud som følger:
Medlemmer: Else, John, Bent, Eli, Ole, Dorte
Suppleanter: Carsten, Erik
Eli og Ole er valgt som ordinære medlemmer for 1 år
Carsten og Erik er valgt som suppleanter for 1 år

På valg til Øster Starup Sogns Lokalråd, Årsmødet  2015 er: 
Eli, Ole, Dorte, Carsten og Erik
 
Ad 6)
Evt.
Lokalrådet mødes umiddelbart efter Årsmødet for at konstituere sig.
 - ses særskilt referat fra dette lille møde.
 


