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Vi startede ud med lidt udfordringer med alt det der skulle på plads, med cvr
registrering, oprettelse af domæne, opsætning af hjemmeside og bank valg som
drillede lidt, da de fleste banker gerne ville have en stor del af vores samlede budget,
selvom vi jo er en forening med meget lavt budget. Det lykkedes os at få en aftale i
stand og vi kom videre til det som det hele startede med, at gøre noget aktivt for
lokalsamfundet, til glæde for alle os borgere på Uhrhøj.
Vi blev fra starten enige om at fokusere på nogle enkelte punkter, så vi kunne
præsentere nogle resultater og borgerne kunne se hvad det vil sige at have et lokalråd
og hvor meget man på sigt vil kunne bruge det til. For bedre at kunne forklare
meningen, er jeg lige nødt til at gå tilbage til hvor det hele startede.
Det hele startede ud med en kommentar på Facebook, hvor det satte en diskussion i
gang vedrørende krydset ved bageren, der er mere eller mindre kaotisk på forskellige
tidspunkter i løbet af dagen. Dette førte til at vi var nogle stykker der blev enige om
at sætte os sammen og drikke noget kaffe og spise noget kage, mens vi lavede nogle
forslag til kommunen om diverse trafikale tiltag på Uhrhøj og som vi efterfølgende
sendte ind til kommunen i håb om at blive hørt. Denne initiativgruppe som startede
det hele, fandt med tiden ud af at det ville være meget nemmere at få ting igennem,
hvis man har en positiv dialog kørende med kommunen i forvejen, dette kan vi takke
Jacob Bogh Nielsen for at gøre os opmærksomme på. Han fortalte os om
mulighederne og gav os inspirationen til at starte et lokalråd op. Vi satte os i
initiativgruppen sammen for at finde ud af hvor mange af os der kunne tænke sig at
blive en del af det kommende lokalråd og hvordan vi ville sætte det hele sammen.
Der var selvfølgelig nogle af os der ikke ønskede at være en del af selve bestyrelsen,
men de er ikke glemt og vi er stadig dybt taknemmelige for den støtte som for
eksempel Signe Marie Skytte Jensen og Christian Lauge Graversen giver os i forhold
til at dele vores opslag på deres Facebook gruppe ”På Kryds og Tværs af Uhrhøj” og
for fortsat at komme med input til os. Tak for indsatsen hele vejen, i er ikke blevet
glemt. Også en stor tak til de øvrige der hjalp til med at starte det hele op, det er vi
meget taknemmelige for.
Vores første år er gået med at få dialoger kørende med kommunens forskellige
afdelinger afhængig af henvendelsens indhold, idégenerering i forhold til fremtiden
og synligheden for os i lokalsamfundet, så borgerne bliver opmærksomme på hvad vi
kan bruges til og hvad vi kan hjælpe med. Vi har derfor indkøbt jakker og t-shirts
med vores logo på så man lettere kan få øje på os, få kontakt til os og blive hørt.

Vi har visitkort med i lommen så vi altid kan videregive information om de
forskellige måder vi kan følges og kontaktes på. Vi tager alle henvendelser seriøst,
men er også nødt til at lave en prioriterings rækkefølge. Derfor vil alle henvendelser
blive vendt på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis flere henvendelser skal
behandles af samme afdeling hos kommunen, vil vi samle dem under samme møde
med den pågældende afdeling. Referater fra vores bestyrelsesmøder og møder med
kommunens forskellige afdelinger, kan læses på vores hjemmeside. Der vil være
nogle af punkterne fra vores første møde med kommunens vejafdeling som allerede
vil blive gennemført i 2017, men vi er også nødt til at være realistiske i forhold til, at
vi jo er mange lokalråd som alle gerne vil høres og have en bid af kagen. Vi er det 28.
lokalråd bare i Vejle kommune.
Vi håber på at få brugsret over et areal i området, med henblik på opførelse af en
legepark, hvor forældre kan mødes og have socialt samvær mens børnene leger. Et
sted hvor familier samles og hygger, hvor nye bånd knyttes og hvor folk kan samles
og gøre lokalsamfundet stærkere, for sammen er man trods alt stærkere og opnår flere
muligheder og trivsel. For eksempel hvis et barn har svært ved at komme op i et
legetårn, er det super vigtigt at have nogle gode venner og kammerater, som kan
hjælpe barnet med at komme op, for det er jo de små sejre i livet der gør at man
vokser sig stærkere. Det gælder i øvrigt hele livet igennem og hvis vi kan bidrage til
mere sikker trafik for os alle og ikke mindst vores børn på Uhrhøj, skabe et samfund
med sammenhold, folk der hjælper hinanden på tværs af foreninger og være med til
at skabe og udvikle steder hvor man kan mødes i fritiden og hygge sig med sine børn
og samles med andre familier, ja så har vi nået det ultimative for hvad vores formål er
med dette lokalråd. Vi fortsætter vores virke i disse retninger, for man kan altid gøre
ting lidt bedre, efterhånden som nye muligheder opstår.
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