
BORGERMØDE I 
HOLSTED LOKALRÅD

2022
VELKOMMEN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

Herunder aktuelle emner og fremtidige 

planer

4. Forelæggelse af revideret regnskab for 

2021

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 4 rådsmedlemmer

På valg er: John Lundorff, Jan Møller 

Pedersen, Lars Bay (Mona og John 

genopstiller ikke). Jan og Lars modtager 

genvalg.

Valg af suppleanter  - På valg er : Anna 

Schultz



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

Skulptur i enden af Vestergade

1. Der arbejdes på at opsætte skulptur for enden af 

Vestergade. Tilladelse fra regionen er givet



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

Storkerede

1. Desværre kom der ikke storke i vores rede sidste 

år, men vi må prøve igen i  år.

2. Reden skal bare vedligeholdes – det tager ikke så 

lang tid.

3. Til det får vi hjælp af Storkene.dk. Vores lokale Kaj 

Lassen har lovet at hjælpe i højden.

4. Benny Pedersens Eft. Har lovet igen at stille lift til 

rådighed.

5. Rud Bruun leverer halm til udbedring



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

Pyloner

1. Vejen Kommune har nu opsat Pyloner i alle byerne i Kommunen 

– En pylon er i denne sammenhæng en reklamesøjle for 

begivenheder, der finder sted i den respektive by.

2. Som den eneste by er der endnu ikke lys i vores og det er da 

skuffende.

Det er blevet oplyst, at det er Nordlys, der står for det 



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

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.

Vi arbejder på at undersøge mulighederne for udnyttelse af 

skolegrunden.

I Holsted N kommer der snart grunde til salg på 

Byskolegrunden. Spændende om køberne synes, at det er gode 

grunde.



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

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 kulturelle 

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.

De unge var rundt ved alle berørte borgere i Aagade

og der var ingen indvendinger mod opførelsen af 

hytten. Til trods for dette kom der en enkelt indsigelse 

da projektet kom i høring. Denne ene indsigelse har 

nu medført at hytten skal opføres et andet sted – det 



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

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 taget 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 



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

Lys i træer på torvet og Holsted S

Vi har fået et forslag om at opsætte lys i træerne på 

torvet. Det er vi ved at undersøge økonomien i. Nogle 

af de erhvervsdrivende i området er villige til at 

finansiere noget af det. Vi søger så Centerbypuljen om 

tilskud også.

Vi vil forsøge at gennemføre noget lignende i Syd



ÅRSMØDE I HOLSTED LOKALRÅD

Smuk Holsted

Lokalrådets flagskib er nok i øjeblikket ”Smuk 

Holsted”, der sørger for 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.

I 2022 kan vi ikke finde ressourcer til at brænde 

fortove for ukrudt.

Kræfterne vil blive brugt på blomsterne.


