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Foreningskonstituering 
Efter sidste års generalforsamling var der lidt kaos da en af de indstemte alligevel ikke kunne 
deltage. Samtidig valgte John Raahauge, der har været med i lokalrådet fra start, at trække 
sig. Vi var derfor nede med et medlem, men heldigvis trådte Michael Pedersen til og det er vi 
glade for.  
Det var lidt ekstraordinært og der gik lige lidt tid før vi helt fandt vore pladser, men efter 
arbejdsfordelingen var på plads, så fik vi sat et helt godt hold - klar til at tage fra. Det var 
dejligt. 

Arbejdsfordelingen i lokalrådet 
Ud over de obligatoriske titler som formand, næstformand, sekretær og kasserer så har vi 
fordelt opgaverne i holdet så:  
Malene ud over næstformand står for Krotorv og udsendelse af information via FB osv. 
Morten Spanggaard ud over sekretær også er ansvarlig for pedelordning. 
Michael ud over bestyrelsesmedlem også har indgået i købmandsgruppe. 
Jens Kristian fungerer som kasserer og har teten på byens hjemmesider og intern IT. 
Morten Klyhn - ud over formandsopgaver så aktiv i fælles fodslaw og A-Dag. 
Da opgaverne forankrede sig blev arbejdet meget lettere og vi er glade for det hold der er sat.  

Nyt domæne 
Det er efter flere år lykkedes at få skaffet domænet Andst.dk til byen. Det glæder vi os til at 
arbejde videre med og håber at vi på sigt kan få lavet en bedre platform for hele byen. Sidste 
år købte vi adgang til DGIs platform InfoLand, men tilstanden på platformen og 
mulighederne for tilpasning og udvikling har ikke været som stillet i udsigt. I begyndelsen af 
i år valgte DGI at overdrage drift og udvikling af platformen til det private firma Ballum IT, 
og vi håber at dette er startskuddet til en forbedring af platformen. Parallelt har vi øjnene 
åbne for alternative platforme, da vi ikke er tilfredse med faciliteterne på den nuværende. 

Købmandsgruppen 
Vi er desværre i den situation at vores forpagter af Høkeren har meldt at de stopper. Vi har 
siden december været i dialog med bestyrer for at se, hvordan vi bedst muligt kan sikre 
butikken fortsætter. Herefter med drivkraft fra frivillige i byen blev der nedsat en gruppe for 
at undersøge de muligheder der er for at sikre butikkens fremtid. Det er lidt et projekt for det 
er ikke bare en ny bestyrer, men også udtjente lokaler og måske ikke den bedste placering for 
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butikken. Det hele er i øvrigt sat til salg, så der er mange tanker i spil her og 
arbejdet fortsætter. 

Fælles Fodslaw 
Vi har haft mange møder med kommune, borgmester og flere udvalgsformænd i løbet af året. 
De har været med til flere møder i byen for at se på hvordan vi kan komme videre med vores 
projekt for at få bedre vilkår omkring skole og hal. Det er en årelang drøm om at kunne 
tilbyde flere aktiviteter for byens borgere og samtidig skabe bedre plads til at samles. Vi 
tænker det giver meget god synergi med bedre faciliteter omkring skole og hal og at det vil 
kunne sikre at Andst fremadrettet er et attraktivt sted at bo.  
Vi ville jo gerne købe lidt ekstra jord, men det er desværre ikke til salg. Så den store drøm 
med også at få forsamlingshus og boldbaner samlet bliver ikke i første etape. Men det er 
tænkt ind i planen så vi sagtens kan samle tingene, hvis muligheden byder sig senere.  
Vi har kørt meget parløb med kommunen for at sikre, at vi arbejder i samme retning. Det 
gjorde også at kommunen fandt et beløb, så vi kunne komme videre med vores planer og rent 
faktisk få tegnet nogle skitser. Det er vi glade for og det ser ud til at vi har noget der kan 
komme på budget i 2022-2023. Det håber vi lykkes. 
Arbejdet fortsætter, men vi er super glade for samarbejdet med kommunen og er sikre på at vi 
nok skal komme i mål. 

Byggegrunde 
De fleste byggegrunde på Enggårdsvej er solgte. Der er en ledig fra etape 1 og to tilbage fra 
etape 2, der er reserveret, men endnu ikke solgt. 
På Hjortebakken er der 12 grunde hvoraf en er solgt og ved at blive bebygget. 2 grunde er 
reserveret og dermed 9 ledige grunde. Vi håber snart der kommer mere gang i salget af 
grunde på Hjortebakken og at vi på sigt kan flytte stadion og få udstykket det nuværende 
stadion til byggegrunde.  

 
Corona / Covid-19 
Som resten af Danmark og resten af verden så blev vi også ramt af Corona som vendte op og 
ned på alt. 

Foreningsdagen i Andst - A-Dag 
Vi havde planlagt en super dag med foredrag, børnepasning, generalforsamlinger for 
foreninger, men grundet Corona var vi nødt til at aflyse arrangementet. Det var rigtig 
ærgerligt, og desværre kan vi ikke se at det er muligt at gennemføre arrangementet i år. 
Vi har i første omgang valgt at gemme pengene fra afholdelsen af A-dag, da vi ved vi får en 
masse omkostninger i forbindelse med Fodslaw projektet. Så vi kommer forhåbentligt stærkt 
igen til næste år med en god foreningsdag.  
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Initiativpris 2020 
Grundet aflysning af A-dag fik vi heller ikke uddelt årets initiativpris, som falder 
sammen med A-dag. Som med tilskud til A-Dag, har vi valgt i første omgang at droppe 
prisen i år, og spare op til udgifter i forbindelse med Fælles Fodslaw.  

Dialogmøde med Vejen Kommune 
Det årlige møde med Vejen Kommune blev som alt andet aflyst pga Corona. Vi havde ikke 
de store punkter, men dem vi havde, er sendt til kommunen pr mail, og vi har lagt op til at vi 
gerne kommer ind og præsenterer dem, såfremt kommunen mener det giver mening. Vi 
afventer stadigvæk, om det bliver nødvendigt. 
 

Andst Andedam 
Selvom indvielsen af Andst Andedam også blev udskudt pga Corona, så lykkedes det her i 
juni at få indviet det ny multibaneområde. Vi fik som lokalråd lov til at indvie området og det 
er blevet super godt. Så det er vi meget stolte over og glade for at byens borgere nu kan 
benytte. Det er helt sikkert et kæmpe plus for vores by, så vi vil gerne takke de lokale kræfter 
der har brugt meget tid, sved og kræfter på at få det op at stå. 
 
 
Det var så det jeg har valgt at tage med i min beretning. Tak for samarbejdet til bestyrelsen 
og de personer, vi har arbejdet sammen med i løbet af 2019-2020. Vi glæder os til at tage fat 
igen efter sommer. 
  
  
Morten Klyhn 
Formand 
Andst Lokalråd 
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