
ÅRSMØDE I 
HOLSTED LOKALRÅD

VELKOMMEN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Frede Uhrskov, Brian 

Thaysen, Hanne Gerken. Frede og Brian 

modtager genvalg

Valg af suppleanter i prioriteret 

rækkefølge for 1 år

7. Valg af revisor for 2-årig periode og 

revisor suppleant for 1 år.

8. Eventuelt
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Minigolf

1. Minigolfbanen er færdig

2. Stort arbejde af vores udvalg for golfbanen

3. Flot resultat

4. Udlån af køller

Det arbejdes der stadig på og der søges en 

løsning, så man udlåner dem fra biblioteket på 

samme måde som man låner en bog.

5. Der er også mulighed for private selv at købe 

køller og bolde – vi vender tilbage med pris og 

købested.
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Skulptur i rundkørsel

1. Rundkørslen blev hurtig taget af mulighederne –

af politiet – alle andre skulturer har vist fået lov til 

at stå!!

2. Der arbejdes på at opsætte skulpturen for enden 

af Vestergade, men vi mangler tilsagn fra 

Regionen, der ejer området 
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Storkerede

1. Efter en del arbejde kom vi i gang med opsætning 

af storkerede i Aagade.

2. Med kyndig hjælp fra Storkene.dk kom de 2 

modige højt til vejrs og konstruerede reden.

3. Økonomisk gik Koklapperlauget ind i projektet og 

betalte halvdelen.

4. Bistanden fra Storkene.dk kostede ikke noget.

5. Desværre kom der ikke storke i vores rede i år, 

men vi må prøve igen til næste år.

6. Stor tak til entrenør Per Hansen for opsætning af 

pæl og Benny Pedersens Eft. For at stille platform 

til rådighed
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Pyloner

1. Vejen Kommune vil opsætte Pyloner i alle byerne i Kommunen –

En pylon er i denne sammenhæng en reklamesøjle for 

begivenheder, der finder sted i den respektive by.

2. Vi blev informeret om det med et vældigt oplæg og blev bedt om 

at udpege steder i Holsted til placering – fint og sympatisk. Vi 

brugte faktisk lang tid på at drøfte det og udpege placeringer (vi 

får 3 af de store)

3. Der skulle også udarbejdes en placeringsoversigt på kort, så der 

ikke var tvivl om placering.

4. Desuden skulle vi komme med forslag til udseende af 

baggrundsbillede, der vil være skjulet når der er reklamer i 

pylonen. Det gik der også en rum tid med.

5. Desværre blev der så overhovedet ikke taget hensyn til vores 

forslag – hverken om placering eller om design.

Politiet kasserede vores placeringer med henvisning til 

trafiksikkerhed.

Det er selvfølgelig ok, men det kunne kommunen jo godt have 

undersøgt i forvejen.

Når vi alligevel ikke blev hørt, så valgte vi at smide det hele 

tilbage til kommunen – så må vi se hvordan det kommer til at se 

ud.

Der bliver støbt til pylonerne i denne uge har jeg fået at vide.
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Borde - bænkesæt

1. Der har gennem lang tid været forskellige ønsker 

om borde-bænkesæt forskellige stedet i byerne.

Nu er der kommet flere sæt for enden ad Aagade. 

De er handicapvenlige, så kørestole kan køre ind 

under. De er opsat på et grønt område, så der er 

en smuk udsigt ned til åen og storkereden, der jo 

desværre endnu er ubeboet.

Billedet her er fra legepladsen ved Fakta

Borde- bænkesættene er skænket af DN

(Danmarks Naturfredningsforening)

Søgte og opsat af Kaj Lassen
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Cykelstation

1. Der er kommet en servicestation til cykler op ved 

Medius. Vi har kun været med ved selve 

placeringen af den. Der var flere forslag, men 

valget faldt på Medius.

Ansøgt og opsat af Kaj Lassen
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Flag og Holsted Handler

1. På sigt er det meningen, at Lokalrådet skal 

overtage Foreningen ”Holsted Handler”

Foreløbig har vi overtaget flagallén. Dog sådan, at 

Holsted Handler stadig betaler udgifterne ved 

vedligehold. De opsættes med hjælp fra FSH. Vi 

har også fået udskiftet flagene ved indkørslerne til 

dannebrogsvimpler. De gamle hang altid i laser 

uanset hvor tit de blev skiftet.
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Seniorer og kørsel

1. På basis af en af Aktivhusets brugere kom der et 

kursus for seniorer (over 70) op opdatering af 

køreegenskaber og teori op at stå. Vi var med på 

sidelinjen og har deltaget i nogle møder.

GF forsikring ydede et tilskud på 15.000,- og det 

blev en succes med 10 deltagere (5 mænd og 5 

kvinder).

Kurset bliver nu gentaget i foråret og hvis nogen 

ønsker at deltage, så snak med Dorte Hallen.
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Radio Globus

1. Den 5 maj (onsdag) modtog jeg en mail fra Vejen 

Kommune om at Radio Globus ville komme på besøg til 

Holsted den efterfølgende lørdag (den 8. maj) og man 

ville gerne have Lokalrådet til at stille med 3 mand til at 

hjælpe med arrangement. Da jeg spurgte nærmere ind til 

det, så viste det sig at de havde kørt en konkurrence i de 

fire centerbyer og nu var turen så kommet til Holsted. 

Ikke noget vi på nogen måde var orienteret om. Det var 

kommunalt betalt med 75.000,-

Det var vist kun annonceret på Radio Globus FB side!!

Det lykkedes lige med det yderste at presse Mona til at 

deltage sammen med mig og vi fik den mest trælse 

oplevelse for hele året. Ingen rep. Fra Kommunen. En 

total uinteressant  konkurrence. To indlæg fra Holsted –

Speedway og Schrøder. Det var den rep. Vi fik – plus 2 

meget frysende medlemmer af Lokalrådet, der til 

overmål ikke blev budt en kop kaffe. Udsendelsen tog fra 

9.45 – 14.00 – 75.000,- smidt lige i havet. Vejen 

Kommune kommenterede en klage over arrangementet 

med at de synes de havde fået fuld valuta for pengene –

ja sådan ser vi forskelligt på tingene.

2 x 4 ¼ time = 9,5 frivillig time forbrugt helt unyttigt
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Nye grunde

Man skulle nu være gået i gang med de arkæologiske 

udgravninger på de sidste grund på Overmarken.

Vi har bedt om at man går i gang med at klargøre flere af de 

ledige arealer i begge byer.

Vi har også været i kontakt med Boligforeningen for at få dem 

aktiveret.

Så der sker da lidt – vi kan jo ikke være aktive med hensyn til 

byggemodning og lignende.
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Hundeskov i Holsted By

1. Der er flere gange udtryk ønske om en hundeskov 

i Holsted by. Der var et lille oplæg om det på 

facebook, som jeg svarede på. Det var som om, at 

da jeg sagde, at man i byen skulle samle en 

gruppe og samle 2-300.000, så faldt interessen og 

jeg har ikke hørt noget siden.

Det nævnte beløb har jeg fået af Carl Aaskov –

det var det, der skulle bruges i Stationsbyen.
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Hjertestarter

Vi har overtaget hjerterstarterne fra ”Danske 

Seniorer”, der har nedlagt den lokale forening.

Det drejer sig om den, der hænger på Centralhotellet 

og den ved ”Dyrlægerne i Holsted” 
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Bålhytte

Lokalrådet (Mona Møller) har gennem flere år 

arbejdet på at skaffe et opholdssted for en gruppe 

unge, der ikke deltager i nogen form for kulturel tilbud 

i vores by. De opholder sig ved åen. I samarbejde 

med dem og med Vejen Kommune er det lykkedes at 

skaffe 50.000,- til en form for hytte til dem (og alle 

andre). Det er sket gennem en ny pulje på 200.000,-

som Vejen Kommune har afsat til projekter i 

centerbyerne (Rødding, Brørup, Holsted og Vejen). 

Som de første fik vi bevilget penge.

Det var en MEGET lang proces og MEGET 

besværlig. Til sidst fik Mona hjælp af en medarbejder 

og så kørte det bare som smurt. Nu venter vi på 

byggetilladelse, så kommer der en hytte op ved åen –

ved siden af den sti, der går fra enden af Aagade og 

ned til broen.
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Cykelstier

Vi har været hørt om cykelruteplan for perioden 2021-

2024: Vi kom med input og det resulterede i denne 

beslutning:

Vi havde også peget på vejen mod Hovborg, men den 

kom altså ikke med i perioden 2021-24
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Holsted film

Et privat firma tilbød, at lave en film om Holsted og 

mange andre byer. Filmen blev reklamefinansieret og 

der var således ingen udgifter for Lokalrådet. 

På grund af Corona og tidspunkt på året valgte vi at 

udskyde optagelserne til maj måned, hvor byen 

fremstår pæn.

På et langt møde fik vi stykket en nogenlunde 

drejebog sammen til selskabet. Til det arbejde fik vi 

hjælp fra Thomas Schack, da vi regnede med at han 

skulle indtale teksten. Det blev dog ikke sådan, da 

den tekst og tale som filmselskabet lagde på blev 

accepteret.
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Legeplads taget i brug

Legepladsen ved Fakta blev færdig – et projekt, der 

startede for vist 34 år siden.

I den sidste del har vi ikke deltaget, da legepladsen er 

etableret af Kommunen. Vi planlagde til gengæld en 

indvielse, men det måtte aflyses på grund af Corona.

Legepladsen har fået mange roser med på vejen og 

nogle få torne.
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Ønsker som er fremsat overfor 

Kommunen

Vi har et årligt møde med hele økonomiudvalget i 

Kommunen. Her kan vi drøfte de forhold som vi 

mener der skal gøres for at vi som by kan udvikle os.

Man skal bare ikke tro at fordi det bliver fremført her, 

så bliver det aget videre i systemet – der skal i mange 

tilfælde udarbejdes et projekt for de enkelte forslag.

Nye områder til byggegrunde

Evt 6 byggegrunde i Nørregade/område ved Skræntegårdsvej. DLG!!!, mangel 

på lejligheder.

Rækværk ved et område ved legepladsen

Udvikling omkring Holsted Bytorv, hvad skal man bruge den til mere proaktiv

Nedrivning af Aaskov’s ejendom

Hastighedsbegrænsning på Særmarksvej, evt flere fartmålinger.

Hvorfor betaler Vejen Kommune for foder til dyrene i Vejen Anlæg

Godkendelse til toilet i anlægget

Anlæggelse af vild natur på usælgelige parcelhusgrunde Hedevangen – godt 
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Smuk Holsted

Lokalrådets flagskib er nok i øjeblikket ”Smuk 

Holsted”, der sørger for rene fortove og smukke 

blomsterkrukker i begge byerne.

Det er et kæmpearbejde, der kræver mange 

ressourcer. Heldigvis er der i gruppen en del borgere, 

der ikke nødvendigvis er en del af bestyrelsen.

Desuden er vi begunstiget af stor velvilje blandt 

befolkningen og virksomhederne. Der gives mange 

donationer.


