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72 borgere var tilmeldt årsmødet, fordelt på 26 lokalråd. De deltog sammen med 14 politikere fra hhv. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og øvrige politikere fra Vejle byråd samt Direktøren for 

Teknik&Miljø, stadsarkitekten og medarbejdere fra Projektudvikling i Teknik&Miljø 

 

Formanden holdt en årsberetning, hvor hun roste lokalrådene for deres indsats og gav en kort 

redegørelse for fordelingen af de midler udvalget sår for. Der ud over blev en række projekter og politikker 

præsenteret af ansvarlige via små film.  



Den største nyhed er, at kommunen nu har afsat midler som gør det muligt at bygge Almene boliger 

på landet. Det vurderes der kan opføres 55 boliger i alt, fordelt på Ødsted, Givskud, Vonge og Thyregod. 

Kommunen peger på at det flere steder skal ske i samarbejde med lokalrådene.  

Steen Møller, Grobund, holdt et inspirationsoplæg som deltagerne tog godt i mod. Det 

handlede om at tage ansvar, færre møder og mere handling, om at leve uden gæld og med lave 

omkostninger, om hvordan man skaber lokal udvikling ved at handle, om ikke at gøre tingene for 

besværlige, om fælles investeringer via andelsforeninger, om at der er brug for færre love, mere fællesskab 

og plads til begå fejl (lave lort i den), hvis man vil fremme udvikling og nytænkning. Endelig tog han fat om 

klima og miljødagsordenen og pegede på hvor store udfordringer vi står med og gav nogle bud på, hvordan 

man kan tackle dem ved at leve mere enkelt, med mindre forbrug og ved at udvikle nye løsninger til blandt 

andet boliger.  

Lokalrådene delte viden og gode historier. Det fortsatte ind i pausen. Borgere og politikere 

blandede sig og drøftede stort og småt, aktuelt, lokalt og politik i en lille time fra kl. 19 til 20. 

Der blev afviklet fem workshops med mulighed for at gå i dybden med eksperter og politikere.  

 Kompetente lokalråd 

 Bynær vild natur 

 Fællesskaber for alle 

 Rum til seniorer 

 Rum til unge 12-18 år 

 

I hver workshop arbejdede 10 – 20 deltagere med et tema bistået af to eksperter. Formanden samlede op 

på workshopene med hjælp fra resten af udvalget. Tilbagemeldingerne fra workshopene står nederst. 

Om udvalget egne tanker om det kommende år sagde formanden 

 Vi skal fortsætte med at forsøge at udvikle nye mindre boliger på landet 

 Vi sk7al blive ved med at udvikle turismen på landet. 

 Vi skal holde fast i den gode dialog med lokalrådene og tage udfordringerne i opløbet 

 Vi vil være med til at skabe strategiske landsbyplaner og byvisioner 

 Vi skal blive ved med også at udvikle vores byer – som vi gør med Fichcers plads i Brejning, med 

bymidten i Gårslev, med åbad ved Skibet, vild natur på Grundet og alt det som er med til at gøre 

byer og bykvarterer attraktive at bo og leve i. 

 

Opsamling fra de fem workshops 

Kompetente lokalråd. Sæt en retning og gør det relevant. Hvem vil man have med, og hvordan gør man 

det? Kortlæg dine kompetencer i et lokalråd og hvilke kompetencer man ikke har.  

Få flere frivillige med. SP: Hvorfor er du ikke frivilligt. SV: Fordi jeg ikke er blevet spurgt! Hvordan bliver man 

repræsentativ for hele sit lokalområde? Hvordan kan man give ansvar ud? 



Hvad er det for en slags lokalråd man gerne vil være? Skal lokalråd tænke ud af boksen. Gå klubber som 

fællesskaber. Kan man få lokalrådene til at spille sammen på tværs af vejle, gå, cykle m.v. 

  

Bynær vild natur. Mange erfaringer om hvor svært det kan være. Gode diskussioner af vild versus tæmmet 

natur. Forslag om at det bliver lettere at dele viden og erfaringer på tværs. 

Det handlede om natur ved landsbyer. Det er de samme ting man løber ind i, som gør det svært. Det 

handler om at få skabt noget natur. Få hevet naturen frem, så den også kan bruges. Når man bygger nye 

boligområder, så tænk naturen ind fra starten.  

Skal man slå græs? I byerne er der store græsarealer der bliver slået, hvad er definitionen på en græsplæne. 

Få en fælles platform, så man ikke skal løbe de samme meter alle sammen.  

 

Fællesskaber for alle. Det handler om nye midlertidige måder at mødes på. Gode råd og ideer til hvordan 

man fremmer sådanne fællesskaber lokalt. Det er vigtigt de bygger på engagement og måske bedst for alle 

at det stopper, når det er væk. Lokalrådene kan godt skabe ildsjæle fx ved at prikke folk og spørge direkte 

og dermed skabe ny energi i lokalsamfundet: Men husk at hjælpe dig selv ved ikke at kæmpe for længe, når 

opbakningen er væk.  

 

Rum til seniorer. En god snak om udfordringerne for ældre på landet. ”senior”boliger er ikke afgørende. 

Det skal være mindre boliger med adgang til fællesrum. Behovene er forskellige fra område til område, ikke 

den samme løsning overalt. Hvordan tackler vi ensomhed som udfordring?  

 

Rum til unge 12 – 18 år. De færreste unge er interesseret i mere struktureret fritid, men vil gerne indgå 

midlertidigt i et projekt, der optager dem. 10% er ildsjæle som bare skal have en pose penge, resten skal 

inddrages i former, som de kan gå ind og ud af. Gruppen var enige om, at man bør skabe rammer for de 

unge fx et ungehus (rum), hvor aktiviteterne ikke er styret. Samtidig blev det fastslået fra eksperterne, at 

der også skal være voksne til stede, hvis det skal blive en succes, som helst skal kunne de unges sprog.  

Anbefalinger til at inddrage unge 

Snak med de unge og gør plads til deres ønsker 

Giv dem (reelt) ansvar 

Vær modige når de foreslår nye og anderledes initiativer 

Anerkend når andre ting prioriteres først. 

Forvent ikke at de tilpassser sig jer 

Opgaven må ikke være ”endnu en pligt”. 

Skab et frium 


