
Referat fra lokalrådsmødet den 3. december 2018, Kærvej 57. 

Tilstede: Knud, Martin, Allan, Ella, Kai og Joan 

Afbud fra Britta 

1. Velkomst ved Joan 

2. Referatet fra den 8. oktober er godkendt. 

3. Nedsættelse af udvalg 

a. Tilflytter dag 

Ella, Kai, Allan, Knud  og Britta  

               B. Høring om A13 – farthastigheder 

                   Knud og Joan 

4. Orientering fra 

a. Skilte til Bølling Sø ve A13 og ved Motorvejsafkørsel – Ikke noget. Noget klar til næste møde 

b. Stakit til Broen ved Ellevej.  Er i gang, Naturstyrelsen har noget træ til overliggeren på 

stakittet. Den nuværende er skæv.  Det skal være i noget meget holdbart træ. 

c. Tur til ProMidt.  Martin, Knud, Kai og Ella til møde den 10. december kl. 10.00 

Se om mulighed for at de kan lave bålhytte, Bænke, sandkasse og meget mere.  

d. Byskilte.  Søge dispensation om at Byskilte er i samme niveau som nu. Allan laver udkast. 

Joan søger om byporte. Og de skal være ens ved alle byens indgange ( 4 stk) 

e. Ansøgning til De 3 billeder ved varmeværket ved Gl. Kongevej. Med på udvalgsmødet i 

december. Afventer svar. 

f. Reklamer for Kulturens Venners arrangementer. Har modtaget ide fra Kulturens venner om 

at de byer som ligger tær på Engesvang, om det var muligt at vi kunne gøre reklame for 6-8 

arrangementer om året på de lokale byers hjemmeside.  

Tager forslaget med når vi møde med lokalråd i Funder og Kragelund i april måned 19.  

De har fået en mail, men vi har ikke hørt noget fra dem. Har hørt fra Bording og de er ikke 

interesseret. 

Engesvang i dag. Dk  talt om at det er meget svært ved at finde knappen hvor du indsender 

arrangementer som skal på hjemmeside. Vil gerne have det frem så det tydeligt fremgår at 

det er her du søger om at sætte noget på siden. 

g. Grønt område. Lys på pladsen. Rykker for et møde inden jul 18. Der er forskellige glas flader 

som er i stykker, trappen skal sikres noget mere og flere andre ting som skal med. Joan er 

ansvarlig.  

h.  Stenholdt Skov. Der er søgt byggetilladelse til at sætte stenen op for enden af Ellevej. 

Pris kr. 1.000,  regning kommer fra Kommunen. 

Martin skal have CVr nr. – Joan sender dette til Martin. 

Der kan forekomme ekstra regning på flytning af sten. 

Tekst til pladen er under vejs. Og datoen er engang i foråret. Afventer udvalget. 

Soklen har Erhvervsforeningen bevilget. 

Martin laver regnskab over stenen. 

i. Stiforløb ved ny børnehave. Stiforløb ved børnehaven skal der være sti vis Åbeosvej og de 

midler afholdes af Asfalt – puljen. Se IBK referat. 

j. Kollektiv trafik rute 77. Nedlæggelsen af ruten betyder at borgere i Pårup står uden 

mulighed for at komme til Ikast, via bussen, så skal de til Engesvang for at komme med 



Toget. Det bliver en umuligt opgave, da det forlyder at ruten Viborg – Vejle også 

nedlægges.  Joan Skriver EVB udvalget om dette. Det kan ikke vær rigtigt at man laver 

erhvervsområde I Pårup og samtidig nedlægger kollektiv trafik til området. 

Har talt noget om at rute 952X skal have ændret tider, så den kan stoppe i Pårup inden kl. 

7.00 – afventer udvalgets beslutningen, sammen med Teknisk udvalg. 

k. Kasse til sandkassemateriale. Har talt med Kommunen og der er meget strenge regler for 

disse ved en kommunal legeplads. Der må ikke være sådan at børn kan få fingre i klemme. 

M.m.. 

l. Tillæg til at lokalplan nr 373 for blandet bolig og erhverv er bevilget. Således at ABC 

pavilloner har mulighed for benytte området til at teste deres pavilloner  af.  – godkendt. 

m. Kommentarer til kontrol program om Engesvang Vandværk – Martin undersøger og vender 

tilbage hvis Lokalrådet skal gå ind i sagen. 

 

5. Økonomi  Martin fortale om økonomien og det ser fornuftigt ud.  

a. Der ansøges om 4 -5 steder i byen som kan have engsvangidag. Fremme. Søgt kommune 

om dette. 

6. Eventuelt:  generalforsamling dato fastsat tilden 27. marts kl. 19.00  i Plejehjemmet. 

Næste møde er den 14. marts kl. 18.00 

Gøre IBK opmærksom på at der mangler kommunale byggemodne bygge grunde i Engesvang. 

Referent Joan 

 

Mødet med Erhvervsforeningen i efteråret var et rigtig godt møde. 

Vi aftale at lave en tilflytter dag, hvor erhvervsforeningen står for økonomien og Lokalrådet står for det 

praktiske. 

Vi forsøger at få en vej ambassadør på hver gade/vej, som fortæller os om nye borgere på deres vej/gade. 

Oversigt vedlægges. 

Der laves en rundtur for familier i bus med lokal guider som fortæller om steder i byen som er interessante 

og så vender de tilbage. Og der bliver lidt hygge. Udvalg er nedsat og de arbejder på sagen. 

Udvalget kommer med udkast og indkalder når der er behov for dette.  

Byporte – vil se rigtig godt ud at de varens ved Byens indfaldsveje. –Allan laver udkast. 

Finde ud af om de chikaner der er på gl. Kongevej kan komme væk eller blive mere synlige. 

Talt om at der opsættes 3 flagstænger i hver ende af Gl. Kongevej ( en ved Midtfrost og en ved ny 

børnehave)  hvor der skal flages med Dannebro i særlige anledninger.  ( Kai kommer med færdigt skriftligt 

udkast til alle.  Ansvarshavende for opsætning af Flag de to steder er Kai og Knud. 

Stenen Ved Ellevej – indvies i april maj måned.  Infoskærm laves. Udvalget har ansvaret for dette. 

Drikkevarer opbevares hos Joan Ansøgning om tilladelse til opsætning af sten koster kr. 1.000 og der er 

høringsfrist på svar den 27.11.18. 



 

 

Oversigt over gade/vej ansvarlig. 

 

Gade/vej Ansvarlig Lokalrådet Person navn og adresse, 
forslag til personer som 
skal spørges 

Mail adresse 

Dybdalsvej, Åboesvej og 
Kragelundvej 

Martin Gitte Kristensen  

Gl. Kongvej N Britta   

Gl. Kongevej S. Britta   

Emil Ernst Vej Joan   

Peter Svinths Vej Allan Ruth Mortensen  

Birkegården Joan Søren Andersen  

Birkevej Britta Irma Skov   

Kærvej  Knud   

Mosevej Knud   

Ravnsvej Martin   

Kastanie Alle – lige Knud   

Kastanie Salle – ulige Kai Louise bak  

Tjørnevej Britta Ellen Christensen  

Gran Alle Kai Charlotte Lindved  

Ellevej Kai   

Jernbanegade Britta Heidi  

Lundsvej Joan Marianne K  

Dahlsvej Britta Gitte Laursen  

Vandværksvej Joan Gitte Kanstrup  

Ågade Ella   

Skovvej Kai Jørn  

Fundervej Martin Kim Munksgaard  

Moselund Martin   

Pårup Joan   

Krattet Ella   

Klode Mølle Joan Sidsel Knudsen  

 

 

 


