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ØSSL årsmøde d. 25.3.2015  
formandens beretning  

 

Starten af denne periode var fortsat præget af vores sti projekt. Flere års – til tider – opslidende 

forberedelse kom der rigtig gang i. Der blev sidste sommer indkaldt til et møde for borgere med interesse i, 

at være med til det praktiske arbejde. Det blev til 3 arbejdshold, - og så tog det fart. 

14. september kunne vi i forbindelse med Naturens dag indvie de ca. 25 km stier. Til indvielsen var vi 50 

deltagere. Ved Smedebakken stillede Henrik Jensen op med præstegårdshunden Jambo. Jambo havde 

smugtrænet med at bide pølsen midt på snoren over. Der var også pølser til de øvrige hunde. Efter i fælles 

flok at have gået Søndermarks turen, sluttede festen i forsamlingshuset med sandwich. 

Det seje træk er dog ikke helt bragt til ende. I samarbejde med Vejle Kommune arbejder en lille gruppe 

med at lægge sidste hånd på de planlagte foldere. Folderne skal beskrive sti ruterne. 

Der vil blive opsat infotavler ved Brugsen og ved Starup Kirke. 

Kort over stierne kan ses på Lokalrådets hjemmeside på: www.osslokalraad.dk 

 

For to år siden arbejdede vi meget med et projekt i bymidten i Ågård, - området ved børnehaven og 

brugsen, men da der ikke var udsigter til en holdbar økonomi lod vi indtil videre projektet ”ligge i skuffen”. 

De 100.000kr til projektet vedr. Landsbyprogrammet fra Vejle Kommune er stadig på lokalrådets konto – 

øremærket til Landsbyprojekt. 

 

Ågård Mølle er en torn i øjet på mange af os, og ikke mindst naboerne til møllen. Når det stormer, er der 

risiko for flyvende tagplader. Stedet er og har i perioder været samlingsplads for lyssky ophold og farlig 

legeplads for børn. 

Indtil efteråret var der stadig håb om, at Vejle kommune og ejeren af møllen kunne nå til enighed om en 

handel. Lokalrådet havde gerne set området renset og udstykket til kommunale byggegrunde. Vi har behov 

for tilflytning af nye borgere. Handelen blev ikke til noget i denne omgang. 

Møllen er blandt de øverste på nedrivningslisten over erhvervs bygninger. – Men ting tager åbenbart tid. 

Lokalrådet ville gerne stå for et projekt med et grønt rekreativt åndehul i forbindelse en evt. udstykning og 

for byens borgere, - da det stadig ”så lyst ud”. Dertil søgte vi/og fik 250.000 kr. Det beløb har vi så i stedet 

kunne øremærke til børn og unge området ved det kommende projekt ved Starup/Nebel Hallen i den 

kommende ombygning og udvidelse.  
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Ågård Mølle bliver ikke smukkere og vi kan ikke bare lukke øjnene. Så lokalrådet er med jævne mellemrum i 

kontakt med Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. 

Af samme årsag har Lokalrådet sendt en ny ansøgning til idekonkurrence. Vi ser fortsat en mulighed for et 

grønt område på møllegrunden. Denne gang peger vi på mølle haven med den skønne gamle rødbøg. Vi vil 

gerne bevare haven for byen, og så vil vi samtidig være med til at sikre forsamlingshuset udvidelse. I 

projektet peger vi også på en vej ind for enden af forsamlingshuset. På møllegrunden ved enden af 

forsamlingshuset ønsker vi at anlægge en mindre P-plads. 

 Der har været mulighed for at søge op til 800.000kr, vi har søgt 450.000 kr. 

Lokalrådet et tæt samarbejde med forvaltningen i kommunen. I november dette år holdt Udvalget for 

Lokalsamfund og Nærdemokrati deres ordinære udvalgsmøde på Ågård kro. I den forbindelse mødtes vi 

med udvalgets medlemmer og embedsmænd ved Ågård forsamlingshus, og efterfølgende gik vi en tur op 

og så de faldefærdige bygninger ved møllen.  

Ved mødet fik Lokalrådet drøftede vi den kendsgerning, at vi her i lokalområdet kun har få byggegrunde, og 

den private udstykker lader vente på sig med hensyn til videre udstykning. 

Lokalrådet ser gerne en mulighed for kommunal udstykning til boliger. Vi bør udnytte nærheden til Kolding. 

 

I efteråret afholdt Lokalrådet et informationsmøde i hallen vedr. overførslen at de 250.000 kr. I mødet 

deltog formanden for Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Niels Clemmensen, viseborgmester Søren 

Peschardt og Lars Schmidt. 

Under mødet fremkom et ønske om mere fokus på vores lokalområde og emnet kommunikation. Inden 

aftenen var omme havde 3 personer meldt sig under navnet ”Kommunikationsministeriet”. Marianne 

Thorsen, Jan Lundsgaard og Gunnar Bentsen. 

De er på forskellig vis klar til at hjælpe med synliggørelse af foreninger og virksomheder i området. Målet er 

ugentlige gode historier i medierne og synliggørelse af det dejlige lokalområde vi bor i. 

En fælles portal for alle vores hjemmesider i Lokalområdet er en af de opgaver gruppen vil arbejde med. 

I forløbet er Gunnar dog flyttet til Kolding, men mon ikke de finder en 3. person til gruppen. 

 

I det forløbne år har Bent Bruhn arbejdet meget med Lokalrådets hjemmeside. Det er nu muligt, at følge 

med i lokalrådets aktiviteter. Hjemmesiden har affødt flere positive henvendelser fra borgere. 

 

Lokalrådet har flere år deltaget i den årlige indsamling af affald i naturen under Danmarks Naturfredning. 

I år prøver vi noget nyt. Vi er gået sammen med indskolingsklasserne på Ø. Starup Skole fredag d. 17. april. 
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Dagen starter fra skolen kl. 9.00. Henrik vil senere fortælle mere om dagen. 

 

Fremadrettet arbejder vi stadig med nye stier. Den kommende Lilla rute starter ved Starup kirke og 

fortsætter via Varmkærvej til Varmkær. Her er den gamle banestrækning for mange år siden blevet nedlagt, 

men vi har ved en lodsejer fået lov til at etablere en trampe sti langs åen over til den eksisterende bane sti i 

Fredsted. Herfra kan man følge stien til Viuf. Vores sti skal dog gå over til Fredsted by og derefter via en 

eksisterende markvej gå ned til Starup Forsamlingshus. Fra forsamlingshuset går turen tilbage til kirken 

langs Egelandsvej. 

Arbejdsholdet er begyndt at trippe for at komme i gang. 

Økonomien skulle være sikret ved puljer under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.  

 

I anledning af 150 året for Grundloven og 100 året for kvindernes valgret holder foreningerne her sammen 

med skolen, børnehaven, plejehjemmet og Dagli brugsen d. 5. juni en stor og festlig markering af dagen. 

Der vil være forskellige arrangementer og selve hovedindslaget vil være Britta Schall Holberg der holder 

grundlovstalen på Ågård Efterskole. 

 

Bestyrelsen har siden sidste sommer måttet undvære Dorte. Af helbredsmæssige årsager var hun nødt til at 

holde en pause. Dorte har nu meddelt mig, at hun ikke ser sig i stand til at stille op til en ny periode. Jeg vil 

gerne sige tak til Dorte for hendes arbejde i lokalrådet, og det skub hun gav stierne i den rigtige retning. 

Også en tak til den øvrige bestyrelse og borgere der har ydet en god indsats omkring arbejdet med stierne. 

 

Stedet her - Ågården - skal også have en tak. Det er altid rart at komme her, og jeg ser stedet som et af de 

naturlige samlingspunkter. Det er vigtigt at vi kan mødes her i alle aldre. Det er også helt bevidst, at en af 

vores stier går op over plejecenterets areal. 

  

/24.3.2015 

Else Iversen, formand 

 

 


