
Årsberetning for Allested-Vejle Lokalråd anno 2020-2021 

 

Jeg mindes tilbage til vores sidste årsmøde, et møde som vi holdt nede ved skytterne i forrummet. 

Vi havde netop afholdt formalia, sad og hyggesnakkede da min kæreste skrev til mig at jeg skulle 

ringe hjem. Beskeden i den anden ende var ”Statsministeren lukker Danmark ned”. Med et blev 

verden en anden ! Corona var ikke længere noget vi læste om i avisen fra fjerne steder, nej det var 

lige her og lige nu.  

Men hvad er så ”en anden verden”? Og hvad har vi lært? 

De første 14 dage var ligesom venteposition der foregik ikke noget af nogle slags ting i lokalrådets 

regi. Men i takt med at udsigterne til en tilbagevenden blev klare og klarere for os alle – ja så 

måtte hjulene i gang igen. Livet skulle forsættes – håbet skulle holdes i live.  

Med hjælp fra Fynsland og Tyge Mortensen kom der gang i de kommunale møder igen afholdt via 

Zoom som blev den nye kommunikationsplatform især i lokalrådet. Vi begyndte også at afholde 

vores normale planlagte møder via zoom. Så vores arbejde kunne forsætte så godt som muligt. Vi 

lærte at have fysiske møder er lokalrådets foretrukken mødeform.  

Men hvad har vi så kunne lave og hvad har vi måtte vente med?  

Noget af det første som lokalrådet arbejde med var ”ung i Allested-Vejle” ikke den største succes, 

men viste at vejen til at hører de unges mening til hvad Allested-Vejle skal tilbyde for at det er 

spændende at bo og leve her skal findes på anden facon. Håbet var at nogle af de ideer og ønsker 

som de unge ville komme med kunne transformeres over i lege-aktivitetspladsen som er en 

gevinst af borgerbudget 2019.  

Lege-aktivitets pladsen har styregruppen arbejdet med på den måde at vi har fået Kompan til at 

udfærdige et forslag til hvordan området ved det gamle klubhus kan bruges til andet end græs. 

Ligeledes hvordan fodboldbanen der ligger bagved kan komme til at spille en større rolle i at skabe 

liv og glade dage. For at opnå størst mulig opbakning til projektet har erfaring vist os at vi er nød til 

at afholde et borgermøde hvor vi fremlægger planerne og tankerne for borgerne i Allested-Vejle.  

Men et andet projekt som har haft større succes i Corona verden har været opbakning og 

tilmelding til fiber i Allested-Vejle by. Det er jo fantastisk at kunne opgradere et så stort område til 

fiber og vil være godt for os alle når vi skal tiltrække nye borgere til området. Så godt gået til 

Frederik og hans hjælpere med at få tilslutning til projektet – lidt hjulpet på vej af lokalrådet i form 

af info brev.  

I nogle af de sidste dage af året 2020 gik kommunen i gang med at lave trafiksener gennem Radby 

og en 2-1 vej fra Radby op mod Allested-Vejle – et længe ventet trafikprojekt. Projektet er en 

delplan af den helhedsplan som lokalrådet har været med til at lave sammen med de andre 

lokalråd i 5672 Broby for 5-7 år siden. Og Kommunalbestyrelsen har også lige givet penge til bedre 

trafikforhold mellem V. Hæsinge og Brobyværk der også indgår i den helhedsplan for 5672 Broby.  



Nogle af vintermånederne har lokalrådet brugt sammen med Forældreforeningen for at arbejde 

med Forældreforeningens synlighed i området og fortælling om hvilke opgaver de er med til at 

løse til manges glæde. Et samarbejde der forsætter lidt endnu.  

Endelig startede det op som en del af Landsbyhøjskolen overtagelse af Blomstrende Landsby 

projektet fra DGI. Tyge Mortensen har transformeret det til BLUP Bæredygtige Landsby Udviklings 

Plan. Men samarbejdet mellem lokalrådet og Landsbyhøjskolen havde ikke 

forventningsafstemningen på plads inden starten og måtte derfor sige fra.  

Vores Spor i Landskabet har fået nye foldere og hjemmesiden har fået et grafisk løft. Lokalrådet 

har ydet negativ kommentar til det nye look. Der ikke ser særligt miljøvenligt ud og som også har 

fjernet vores tegninger fra Niels Lund. Der er også kommet nye lodsejer på Fredskovsporet som 

har ønsket en mere tydelig opmærkning af sporet gennem deres lod. Det har lokalrådet 

selvfølgelig hjulpet med.  

Lokalrådet blev opmærksomme på at vores lokale velkomstbreve ikke blev sendt ud fra 

kommunens side af. Derfor rettede vi henvendelse til kommunen og ganske rigtigt så var der en 

teknisk fejl der gjorde at de ikke kom ud til nye borgere. Det gav anledning til at der fra kommunalt 

regi blev fokus på at få opdateret alle velkomstbrevene fra lokalrådene og vi har også opdateret 

vores.  

Lokalrådet har gennem en længere periode arbejdet med en ide om at skabe et tilbud til unge / 

nye boligkøber. Ideen hedder ”rundvisning”. Grundtanken er at hjælpe folk med at finde det 

rigtige sted for dem at slå sig ned. Tanken er at der skal være nogle by-ambassadør der viser rundt 

i byen og fortæller lidt om stedet, både hvor man mødes, hvor skole ligger og om den historie 

området har og hvad er kulturen her. Vi har fået udarbejdet materiale til de besøgende og der er 

rettet henvendelse til de lokale ejendomsmæglere. 

Omkring den tid hvor corona kom til stoppede en stor del af de frivillige i Røde Kors i afdeling 

Allested-Vejle. Men ved juletid blev jeg kontaktet af en frivillig som bad om lokalrådets hjælp til at 

finde alternativer til Røde Kors. For at finde hoved og hale på situationen mødes jeg med 

repræsentanter fra Røde Kors i Nr. Broby. Men forstod at det aldrig ville være muligt at genskabe 

en Røde Kors i Allested-Vejle når lejekontrakten udløber. Så når corona situationen tillader det så 

er der brug for at vi indkalder til et borgermøde for at drøfte ”hvad så nu”.  

VI har talt om det flere gange første hjælp og hjertestarter. Det er blot et af de tiltag som vi har 

måtte udsætte på ubestemt tid, men som vil blive afholdt når tiden er til det.  

Af kommunale tiltag der har været arbejdet med og som der helt sikkert kommer meget mere af 

er landsbyanalysen og her kommer vi også til at skulle gøre nogle ting for at opnå større egen 

potentiale som levende landsby.  

De kolde dage i vinter har der været en meget grim lugt fra madaffaldssorteringen. Derfor har 

lokalrådet været i kontakt med Ragn Sells for at hører hvilke tiltag de vil gøre ved det. Det bliver et 

vådflisanlæg som de i disse dage er ved at sætte op. Håber virkelig det hjælper for mange er 



generet af lugten der både kan være ude og inde. Senere på måneden skal vi have et 

opfølgningsmøde.  

Da jeg begyndte at forberede mig til denne årsberetning var min tanke at den ville blive kort for – 

hvad har jeg lige lavet? Men da jeg gennemgik referaterne, viste der sig et andet billede. ET billede 

af at vi trods corona godt kan forsætte vores arbejde for at fremtidssikre Allested-Vejle. Men 

Fællesskabet - vores brand – trives ikke når vi ikke kan være sammen. Det er svært at have den 

helt rigtige føling med hinanden. Man kan ikke via zoom aflæse kropssprog lige så godt og der 

bliver ikke smalltalk, og man mødes ikke så ofte over kæledisken oppe ved Palle.  

Jeg savner jer, glæder mig til at mødes igen i den fysiske verden ! 

 

De bedste hilsner  

 

Signe Madsen ¨ 
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