
LOKALRÅDSMØDE 
25.10.2022 
Deltagere: 
Ove Møberg – frit mandat 
Karsten Møller Pedersen – repr. for Donslund Borgerforening 
Hans Kristensen – repr. for Borgerforeningen 
Rene Eriksen – repr. for Borgerforeningen  
Mads Kragh – repr. for Hejnsvig Idrætsforening 
Per Kragh – repr. for ældrerådet 
Erik Hovgaard – repr. for Hejnsvig Erhvervsforening 
Torben Jensen – frit mandat  
Jørgen Johansen– repr. for kirken 
Steen Møller – repr. for Hejnsvig Skole 
Lokalrådspolitikkere 
 
Fraværende:  
Mads 
 
 
DAGSORDEN 
 

BESLUTNING ANSVARLIG 

1. Godkendelse af referat fra 
mødet d. 13. oktober  
 

Godkendt  

2. Bordet rundt 
 

Tove: 
• Der er valgt nyt formandskab i 

erhvervsforeningen. 
 
Karsten: 
• Der er overvejelser om, hvad der 

skal ske med den gamle 
skolebygning, som lokalsamfundet 
ikke længere ønsker 

 
Jørgen: 
• Arbejder med ny hjemmeside 
• Missionshuset er under salg. 
 
Steen: 
• Playful learning og projektbaseret 

læring er i fuld gang. Første 
projektforløb i 0. – 4.kl. er afsluttet, 
og det var en succes.  

• Enr rigtig god 9.kl.-skolerejse til 
Budapest 

• Har indsendt bemærkninger til en 
JV-artikel vedr. 
karaktergennemsnit, der blev bragt 

 



d. 14/10. Artiklen var fremstillet 
meget unuanceret og med 
forhastede konklusioner.  

 
Mads: 
• Ny hjemmeside lanceres vha. af 

DGI 
• Kommende møde m. Markedsudvalg 
• Stort fodboldstævne under 

planlægning 
• VM-arrangement arrangeres v. DK-

Frankrig. Håber på 300 tilmeldinger. 
• Samarbejde med FCM i stedet for 

EfB 
 
Rene: 
• December-arrangement planlagt 
• Spejdere har sangaften i kirken 
• Facebook-side under etablering. 

Den skal boostes i forhold til 
kommende salg af byggegrunde. 
Der arrangeres konkurrencer mv. 
 

3. Orientering v. formanden • Byggegrunde-projekt kører videre 
• Der er positive meldinger vedr. 

bygning af nye lejligheder 
• Julefrokostudvalg er inaktivt, og det 

kan overvejes, om udvalget skal 
nedlægges. Lokalrådet er enige om, 
at julefrokostudvalget nedlægges, 
da der ikke har været aktivitet i 3 
år. 

• Plantning af 10 kirsebærtræer og 3 
æbletræer iværksættes på området 
ved indkørsel til Hejnsvig – fra 
Vorbasse.  

 

 

4. Økonomi • Sponsortilskud fra Erik (Brugsen) på 
ca. 16.000. 

• Status på indestående v. Tove. 
 
 

 

5. Årsmøde i Lokalrådet d. 
23/11 

• Møde kl. 19-2130 i det gamle 
biologi-lokale på skolen. 

• Idé om at samle 
generalforsamlinger for de 
forskellige foreninger. Ove forfølger 
ideen. 

 



• Der skal vælges ny kasserer og ny 
formand. 

• Sponsorplade fra halbyggeriet skal 
have et skilt monteret, så man kan 
se, hvad det er. Og så skal det 
hænges op i hallen. Ove undersøger 
nærmere. 

 
6. Evt. Mads: Der skal laves ”hall of fame” i 

idrætsforeningen. 
 
 

 

 
 

 


