
Lokalrådsmøde på Hejnsvig skole, tirsdag d. 24/8 kl. 19:00 
Afbud: Per Kragh og Sten Møller (dog med på en telefon) 
Referent: Sognepræst Jørgen Johansen 
 

1. Godkendelse af referat: Godkendt. 
2. Bordet rundt 

a. Skolen (Steen) 
Det har vist sig at skoleprojektet (ny skole) i de nærværende 
budgetforhandlinger er blevet udskudt til start 2024. Det blev der udtrykt 
nogen skuffelse over, ikke mindst på baggrund af de langeforløb vi har været i 
over de sidste 5-6 år og det vi er blevet stillet i udsigt undervejs. 
 
Det er også kommet for en dag, at der inden påbegyndelse af byggeriet skal 
foretages en ny strukturanalyse på skoleområdet for Billund kommune. 
 
Lokalrådet besluttede sig for at reagerer med en skrivelse til byrådet, hvor 
man gør opmærksom på hvad vi over tid er blevet stillet i udsigt. Ligeledes 
blev det besluttet at reagerer med en noget skarpere pressemeddelelse til 
bl.a. Jydske Vestkysten.  Torben Jensen koordinerer dette sammen med 
projektgruppen for projekt Ny Skole hurtigst muligt. 

b. Erhvervsforening (Erik): Intet at bemærke 
c. Kirken (Jørgen: Intet at bemærke 
d. Skolebestyrelsen (Carsten):  

Der er kommet 2 nye og kompetente forældre repræsentanter ind i 
bestyrelsen. Det tegner til at blive et godt år. 

e. Donslund (Carsten): Intet at bemærke 
f. BLDR (Torben): 

Vi drøftede holdningen til et bogprojekt fra Filskov på kr. 250,000 kroner og 
var umiddelbart ikke stemt for dette. 

g. Sportsforeningen (Mads) 
Paddelbanen er oppe at køre, folk bruger den. bare ikke nok 
Bankospil nært forestående 
Desværre falder at arrangement med VM i fodbold på TV skærm sammen med 
et arrangement Borgerforeningen også har. Der  findes en løsning 

h. Borgerforeningen(Rene) 

Sct. Hans i samarbejde med menighedsrådet var en succes. 
Planlægningen af Julemarkedet starter næste uge 
Spejderne har inviteret SFO ned til en eftermiddag i spejderhytten 

3. Orientering ved formanden 
a. Byggegrunde på Østerbo er med budgetet i byrådet og forventes besluttet på næste 

byrådsmøde. 
b. Tilsyneladende er der fuld enighed om den ønskede udkørsel til Billundvej 
c. Øko.udvalget har invitereret borgerere og foreninger med ønsker til det kommende budget 

til at komme og præsentere deres sag. Ove og Mads deltager. 



4. Legepladser (Ove) 
a. Legepladser er taget af budgettet denne gang- 

5. Økonomi (Tove) 
a. Tove gennemgik beholdningen på de forskellige konti- 

6. Stisystemer (Ove) 
a. Projektet er budgetsat til 7,3 mill. hvoraf Billund kommune finansiere 500.000 kroner. 

Resten, 6,8 mill søges via fonde. 
b. Vi blev enige om ikke at søge fonde, der konflikter med ansøgninger til skoleprojektet. 
c. Sune og Lauris går sammen med Carsten, Rene og Ove med i et udvalg om dette. 

7. Eventuelt 
a. Vi drøftede det beskedne underskud på Hejnsvig Marked trods det store fremmøde idet 

markedet er vigtigt for byens sammenhold - og opfordrer til at man finder løsninger, så det 
økonomisk kan komme tilbage på sporet. 

b. Klinik skiltet ud til Klink er blevet rettet (Park og Vej har nok glemt at slå stavekontrol til). 
Fejlen er rettet, så nu kan folk trygt køre til Klink igen "#$% 

 


