
REFERAT LOKALRÅDSMØDE 
13.10.2022 
Deltagere: 
Ove Møberg – frit mandat 
Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening 
Rene Eriksen – repr. for Borgerforeningen  
Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening 
Erik Hovgaard – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening 
Torben Jensen – frit mandat  
Tove Brink - kasserer 
 
Afbud:  
Per Kragh – repr. for ældrerådet 
Jørgen Johansen– repr. for kirken 
Steen Møller – repr. for Hejnsvig Skole 
 
Til punkt 7 & 8 var de lokale byrådspolitikker inviteret 
Deltagere: 
Birthe Nielsen 
Majbrit Rasmussen 
 
Afbud: 
Bjarne Larsen 
 
 
 
DAGSORDEN 
 

BESLUTNING ANSVARLIG 

1. 
Godkendelse af referat fra d. 24 
august. 
 

Godkendt  

2.  
Opfølgning på mødet med 
borgmesteren d.27 september. 

 

• Enighed om at vi fra et talstærkt lokalråd 
havde et godt og konstruktivt møde med 
Borgmesteren og vi bakker op om 
Borgmesterens referat fra mødet: 

Referat fra fyraftensmøde med lokalrådet i Hejnsvig  

• Det blev præciseret, at der er stor politisk opbakning 
til byggeriet af en ny skole i Hejnsvig og at man fra 
lokalrådets side gerne må kommunikere at byggeriet 
af en ny skole i Hejnsvig påbegyndes i starten af 2024.  

• Udskydningen af byggeriet skal ikke ses som et 
fravalg af skolen, men som et resultat af en meget 
stram anlægsramme og høje priser i byggeindustrien 
grundet den nuværende inflation.  

 
 



• Der er stor forståelse for den utryghed, som det har 
medført i lokalsamfundet. Men der er en vigtig opgave 
i at få kommunikeret både fra politisk side, såvel som 
fra lokalrådet, at der kommer en ny skole i Hejnsvig og 
at vi med dette byggeri er med til at understøtte 
befolkningstilvæksten og byudviklingen i Hejnsvig.  

• I forhold til den strukturanalyse, som der er sat i 
gang på skoleområdet, er det vigtigt at slå fast at der i 
kommissoriet står, at vi ikke ønsker at lukke skoler. 
Der er hellere ikke på forhånd udpeget enkelte skoler, 
som man har særligt i søgelyset. Alle skoler er i spil og 
intet er lagt fast på forhånd. Vi ønsker at fremtidssikre 
alle vores skoler og er derfor nysgerrige på, om vi med 
en anden skolestruktur kan gøre alle vores skole mere 
fagligt- og økonomisk robuste og samtidig kunne 
tilbyde kommunens børn et endnu bedre skoletilbud i 
fremtiden. I kommissoriet lægges op til bred 
inddragelse af alle interesserede og lokalrådene 
opfordres hermed også til at bidrage aktivt ind i 
processen med deres perspektiver og viden. 

Med ønsket om en god dag 

Med venlig hilsen 
  
Stephanie Storbank 
Borgmester 
Direkte tlf. +45 25 53 13 88 
  
 

 

   

3. 
Økonomi   
 
 

• Underretning fra kassereren om 
regnskabet fra markedsudvalget. 
Regnskabet viser et underskud på 7.700,- 
i 2022. Underskuddet dækkes fra kasse 
beholdningen. 

• Skal julefrokost udvalgets konto lukkes 
og beløbet flyttes til udviklingspuljen? 
Beslutning tages ved næste møde d. 
25/10 2022.10.16 

• Der bevilges 23.000,- fra Lokalrådet til 
renovering af bålhytte ved søen. 
Borgerforeningen har bevilget 10.000,- 
så samlet pris for renoveringen er 
33.000,- 

• Øvrig økonomi er status quo. 

 
 
 
 
 
Lokalrådet 
 
 
 
Rene Eriksen 

4. 
Drøftelse af markedsudvalgets ønske 
om at blive selvstændig  
 

• Markedsudvalget inviteres til næste 
Lokalrådsmøde d. 25/10 2022 for at 
argumentere for deres ønske om 
oprettelse af selvstændig forening med 
selvstændig økonomi og dermed ikke 
have dækning af evt. underskud og 

 
 



placering af evt. overskud i 
udviklingspuljen. 

5. 
Plantning af kirsebærtræer 

 

• Lokalrådet har fået bevilget 19.500,- fra 
Borger&Ide puljen fra Billund Kommune, 
til forskønnelse af området ved 
indfaldsvejen fra syd. Forskønnelsen 
består i plantning af blomstrende træer 
og opsætning af bord/bænke sæt. 
Udførelse af projektet vil foregå i løbet af 
efteråret. 

 

Køb af træer: 
Ove 
Køb af 
bord/bænke: 
Torben 

5a. 
Bordet rundt 

• Behandles ved næste møde d. 25/10 
•  

 

5b. 
Orientering ved formanden 

• Behandles ved næste møde d. 25/10 
•  

 

6. 
Årsmøde i lokalråd d. 23 november. 
 

• Behandles ved næste møde d. 25/10 
 

 

7. 
Hvordan fortæller vi den gode 
historie om Hejnsvig når de nye 
byggegrunde etableres. 
 

Update omkring byggegrunde v. Majbrit 
Rasmussen: 

• Projektet er godkendt af Billund 
Kommune. Pt. afventes høringssvar. Når 
høringssvar periode er afsluttet vil køb af 
jord påbegyndes. Det forventes at 
byggemodning sættes i gang staks efter 
jord opkøb, og at de første grunde kan 
være klar til sommeren 2023. 
Priser på grundene bliver mellem 
270.000,- for de mindste til 400.000,- for 
de største (ca. 700 – 1500m2)  
Navneforslag: Rosengårdsparken 

Aktiviteter til promovering af de nye 
byggegrunde: 

• Oprettelse af facebook side; Hejnsvig et 
godt sted at bo. Siden skal i ord og 
billeder/film fortælle om hvad Hejnsvig 
har at byde på som gør det attraktivt for 
nybyggere at bosætte sig i Hejnsvig. 
Siden administreres af Birthe Nielsen og 
Rene Eriksen. 

• Kommunens  hjemmside 
• Hejnsvig bynet i tæt dialog med 

Facebook siden 
• Instagram, direkte link fra Facebook 

siden 
• Synlig og aggressiv skiltning 
• En form for synlighed på jobmesser 
• Biagraf reklamer i omegns kommuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birthe Nielsen 
& 
Rene Eriksen 
 
Ansvarlig for 
øvrige tiltag 
besluttes 
løbende. 



• Tæt dialog med kommunens bosætnings 
koordinator. 

8. 
Evt. 

Vi fik en fremvisning af HIF renoverede lokaler til 
opstart af Fitness Center. Godt gået, og alle ser 
frem til at komme til at svede ved maskinerneJ 

 

 


