
Årsberetning 2021-2022 

 

For nylig var der én der sagde til mig at et årsmøde er en festdag. Festdag. Sådan har jeg aldrig set på 

lokalrådets årsmøde. Vedkommende som fortalte mig at det er som en festdag, sagde det for at 

retfærdiggøre en årsberetning på 6 sider. Jeg sad og tænkte tilbage på de efterhånden mange 

årsberetninger som jeg har skrevet. Jeg husker at jeg har skrevet en årsberetning der har været meget kort, 

en meget lang, en i stikord og en hvor min evaluering af områdets status var alvorlig. Hvad vedkommende 

mente var, at festdagen var fordi det er den ene dag om året hvor formanden tager et tilbage blik på årets 

indsatser og hylder det arbejde som bestyrelsen har opnået.  

 

Den grønne profil vinder frem  

Det kan ses ved at biodiversitet er blevet et in-ord, også i lokalrådet har vi arbejdet på at sætte fokus på, 

hvordan vi ude i vores haver kan gøre en forskel. Det har vi gjort ved at lave konkurrencen ”dyr i haven”. 

Ligeledes er vi i dialog med FMK om at få noget beplantning ved AVF der fremmer vores biodiversitet. 

Kommunen har også haft et projekt kører der på frivillighedens basis har åbner op for, at der er blevet 

etabler et vådområde forenden af Rypevej. Og noget andet som vi kommer til at snakke om i det 

kommende år er fremtidens varmekilde. Er det fjernvarme eller individuelle løsninger som bliver vejen frem 

i Allested-Vejle? 

Men der er noget andet som vi ikke kommer udenom som har fyldt meget i det år som er gået. Nemlig lugt 

genere fra Ragn Sell og Nature Energy. Vi startede tilbage til marts måned med at have de første 

dialogmøder med begge virksomheder. Og Ragn Sell installerede vådflisanlæg på sitet. Og det gav nogle 

gode måneder. Men i efteråret kom det igen. Og det endte med at lokalrådet tog kontakt til Teknik og Miljø 

Udvalgets formand Søren Kristensen. Afdelingen kommunikere nu tæt sammen med virksomhederne om at 

løse problemerne. Og det er godt.  

 

Besøg hos andre 

Nu siger jeg corona. For de restriktioner som har været har i større og mindre grad påvirket lokalrådets 

virke. Vi har ikke kunne sætte ligeså mange møder op med samarbejdspartner og andre aktør som vi 

normalt har. Men vi nåede i efterårets første måned, at være på virksomhedsbesøg hos DanRoses. Hvor vi 

blev vist rundt på gartneriet af Lars Olsen. Der var ufatteligt mange små juletræer i potter som skulle gå til 

detailhandlen. Efter rundvisningen var der tid til at snakke om de gode gamle dage og hvordan udviklingen 

har været for branchen. Inden vinteren satte ind havde vi inviteret os selv på besøg hos Den Vietnamesiske 

Buddhistiske Kulturelle Forening – Hung An Tempel. Det var en søndag formiddag der på fornemmeste vis 

forenede det bedste fra begge lande, nemlig dansk brunsviger og vietnamesiske Banh Cam (sesams boller). 

Vi startede med en snak om hvordan det var at komme til Danmark tilbage i 80’erne og hvor meget det er 

dem magtpålæggende, at betale tilbage til det danske samfund for at åbne op for at de kunne flygte til et 

trygt land. Under rundvisningen kom vi ind på trosretning. Hvad betyder buddhisme? Hvad betyder 

kristendommen? Er der lighedspunkter? For mig personligt var det et møde som har sat sit præg, jeg 

reflekter over hvordan mennesker i verden er stillet forskelligt. Hvordan jeg, min familie, vi som dansker 

tager ting for givet, som andre arbejder hårdt for at opnå.  



På den anden side af nytår, havde lokalrådet inviteret Brugerhusets formand Henry West og Ældrerådets i 

FMKs medlem Jørgen Dittmann der er bosat i AV på besøg til en snak om hvordan senior tilværelse i AV er. 

Vi snakkede om hvordan det var i AV i tidligere tider og hvordan der førhen var fællesspisning såkaldt 

Kulturaften og hvor mange mennesker der deltog. Der blev talt om deres nuværende fysiske rammer på 

skolen. Hvordan de har svært ved at komme ind i lokalerne på skolen, men nøgler, bum og lokaler der ikke 

rigtigt er egnet til deres behov for at server varm mad til deres arrangementer. Dét og Kulturaften er nu 

punkter på lokalrådets dagsorden.  

 

Hvad har vi opnået i året der er gået  

I september modtog en borgerhenvendelse omkring trafikken på Østergade og de bump der er i den ende 

tætteste på Gl. Allested. Lokalrådet tog fat i Vejkontoret og allerede før jul blev der udbedret på bumpene 

og lagt nyt asfalt.  

I sensommeren var der en meget fin artikel omkring Allested-Vejle der fortæller at postnummret 5672 

Broby sælger flere boliger end postnummret i Årslev. Dermed havde 5672 Broby taget en placering som nr. 

3 i kommunen kun overgået af Faaborg og Ringe. Det skyldes hovedsageligt at AV står for de fleste bolig 

salg i 5672 Broby. Det er noget vi kan være mega stolte af! Det er et rigtigt godt kort at have på hånden for 

os som område. Vi skal bruge denne situation bedst muligt og jeg ser at det er ved at lægge pres på at få 

flere byggegrunde til byen.  

Vores besøg hos Ragn Sell og Hung An Tempel har åbnet døren for at vores skole børn kan få nogle unikke 

opleverelser i og med at de har sagt ja til at samarbejde med skolen omkring at eleverne kommer på besøg. 

Det kan være i forbindelse med den affald indsamlingen, kristendom undervisning i skolen og madlavning 

for de største af børnehave børnene.  

Brugerhuset modtog 13000 kr til fællesspisningsarrangement. Det var en del af Statens Sommer- og 

Erhvervspakke der skulle hjælpe sårbare, ældre, handicappede og ensomme pga. corona nedlukning. Det 

blev en succeshistorie for ikke nok med at at pensionisterne havde en dejlig eftermiddag med god mad og 

underholdning så fik foreningen 10 nye medlemmer. Puljen betyder at Brugerhusets medlemmer kan få en 

forårstur med begrænset brugerbetaling.  

Lokalrådet har også undersøgt muligheden for en sti ned til Vandværkets sø via Østergade. Dette er dog 

ikke teknisk mulig i forhold til lovgivning.  

Det er altid godt at tale med hinanden og derfor har lokalrådet genoptaget samarbejdet med 5672 Broby, 

hvor vi har haft første møde. Ud fra de drøftelser som vi har haft på første møde, tror jeg på, at vi få skabt 

noget godt for vores turister der er på besøg og dermed vores lokale forretninger. Vi vil også færdiggøre det 

handlingskatalog som for efterhånden 6-8 år siden blev lavet og som bl.a. resulterede i at vi i dag har 2-1 

vej og cykelstien mellem Nr. Broby og Brobyværk.  

 

Vi lever i en verden der er i forandring. Efter mere end 70 års fred i Europa har Rusland invaderet Ukraine. 

Mine tanker går til de herboende Ukrainer i Allested-Vejle og deres familier. Men krigen vil og kan også 

mærkes i de nærliggende lande og selvfølgelig ville disse borgere også være påvirket af krigen. Der er hjælp 

af hente fra det offentlige fx psykolog, et sted af sove og skolegang for børnene. Tøv ikke med at søge 

hjælp!  



Signe Madsen  

Formand for Allested-Vejle Lokalråd  

 


