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     Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune  

 

 

 

Referat af årsmøde i Lokalrådet 16. september 2020 

 

1. Valg af dirigent:  

Christian Steffensen valgt. 

2. Valg af referent:  

Bækkelund Sørensen valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden.  

Dirigenten konstaterede, at årsmødet er indkaldt rettidigt og at dagsordenen følger 

vedtægterne. På grund af corona-situationen i marts er årsmødet udskudt. 

4. Formandens beretning v. Ejvind Olsen, formand for Lokalrådet. 

Her følger beretningen i sin fulde længde: 

Tak til Christian Steffensen for at lede os godt gennem dette Årsmøde. 
 
En kort præsentation af nuværende Lokalråd: 
Ejvind Olsen  Formand 
Martin Sørensen Suppleant og Næstformand 
Mads Bjørn Jensen Kasserer 
Helle Bækkelund Sørensen Sekretær 
Vagn Christensen Tovholder på Togstop 
Søren Haubjerg Tovholder Pedelordning 
Lene Henriksen Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening 
Bente Glerup  Repræsentant for Hovedgård Borgerforening 
 
Masterplan med områdefornyelse Stationspladsen 
Vi har i samarbejde med Green Sustainable Landscape fået udarbejdet en Masterplan for udvikling af 
Hovedgård. Baggrund for planen er at sikre sammenhæng i de projekter som Horsens Kommune og 
Hovedgård Lokalråd planlægger og udfører. 
Vi har anvendt Masterplan til ansøgning om midler fra Horsens Kommunes Områdepulje til at omdanne 
Stationspladsen til Hovedgård Bymidte. Vi fik desværre ikke midler fra puljen i 2020, men vil indsende ny 
ansøgning for om muligt at få midler til 2021. 
Efter Årsmødet vil Green Sustainable Landscape præsentere vores Masterplan. 
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Petanque bane 
Vi har fået bevilget midler af Horsens Kommune til etablering af Petanque bane. Banen er placeret ved 
Tennisbaner og vi har afholdt officiel indvielse. 
Der er mulighed for at låne Petanque kugler og efter spil kan man hvile sig på bænksæt ved Petanque 
Banen. 
Hver torsdag kl. 10.00 er der mulighed for at spille med ligesindede. 
Vi håber at Petanque banen vil blive til stor glæde for Hovedgård.  
 
Sponsorcykelløb for indsamling til Ny Multihal 
Sponsorcykelløb blev afholdt i forbindelse med Byfesten i Hovedgård. Der var tilmeldt 36 personer og det 
på trods af det styrtregnede og var meget koldt. Der var fine sponsorpræmier så stort set alle deltagere fik 
en præmier med fra Cykelløbet. 
Det blev indsamlet i alt kr. 2.600,00 til den Nye Multihal 
 
Bypedel 
Den 20.9.2019 markerede vi start af Bypel ordningen. Der fremmødte ca. 20 personer til arrangement, og 
måske var der et par nye Bypedeller blandt de fremmødte. 
Det har været en lidt vanskelig start pga. vi manglede at sted til opbevaring af redskaber og et værested til 
Bypedeller. 
Men nu har vi fået opstillet en Container til redskaber ved HIF-omklædnings bygning og fået adgang til HIF 
Klubhus som værested. 
Jeg vil gerne hermed takke de nuværende By pedeller for det store arbejde de har udført i 2019 og 2020 og 
håber at de vil fortsætte i 2021 og meget gerne med lidt flere Bypedeller. 
Søren Haubjerg er tovholder for Bypedel ordning, 
 
Hundeskov 
Der har været arbejdet meget med at finde et velegnet sted for etablering af en Hundeskov. Der har været 
kontakt til private lodsejere og Horsens Kommune. 
Det er desværre kompliceret at finde et velegnet sted da den helst skal placeret hvor den ikke genere 
naboer i nærområdet. Vi har dog ikke opgivet håbet, men arbejder videre med projektet. 
Aktuelt er der et område ved den Integreret Institution ved Ørridslevvej i spil. Arealet er så stort at der vil 
kunne etableres andre aktiviteter som f.eks. Krolf Bane, Skater-Bane, Mountainbike-bane, Parkour-bane 
Hvis det falder på plads, vil der kunne etableres en Hundeskov i 2021 på arealet. 
 
Togstop i Hovedgård 
Togstop er igen kommet på dagsorden efter Borgmester Peter Sørensen bragte emnet op ved et 
arrangement på Skovly. 
Det kan oplyses at Horsens Kommune sammen med Lokalråd undersøger nuværende muligheder for et 
Togstop i Hovedgård. Måske et tiden mere gunstig netop nu da Klima, Co2 udledning og ønske om mere 
fælles transport er meget aktuel. 
Der har i januar 2020 været indslag i TV2 Østjylland vedr. Togstop i Hovedgård. 
Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd har udarbejdet projekt for etablering af Togstop i Hovedgård. 
Projektet forventes præsenteres inden udgangen af 2020. 
Vagn Christensen er tovholder på Togstop. 
 
Film om Hovedgård 
Der skal udarbejdes en ”Promotion” film om Hovedgård som kan være med til at ”Sælge” og Informere om 
Hovedgård. Filmen forventes først blive produceret når vores Nye Multihal er indviet. 
Der skal søges penge fra Horsens Kommune til udarbejdelse af film. 
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Cykel kantbaner Horsensvej 
Horsens Kommune har bekræftet at der vil blive etableret Cykel kantbaner på Horsensvej således, at 
trafiksikkerheden for cyklister højnes. 
Arbejdet er blevet lovet udført når asfalt arbejder ifg. med kloak separering var afsluttet. Og asfalt arbejder 
på Vestergade og Horsensvej er som bekendt afsluttet, så vi har rykket Horsens Kommune for at få Cykel 
kantbaner udført i september 2020. 
 
Ombygning af vejkryds Vestergade-Horsensvej-Hovedgårdvej 
Horsens Kommune har ombygget Helleanlæg således, at trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt. Det kan 
altid diskuteres om løsningen er perfekt, men er dog bedre end før Helleanlæg blev etableret. 
 
Udkørsel Nord og Syd 
Der har været dialog med Horsens Kommune for at få forbedret udkørselsforhold til Gl. Aarhusvej. Det har 
indtil nu desværre ikke lykkes at få med på ideen, men vi arbejder videre på sagen også i 2021. 
 
Værested for unge 
Vi har undersøgt muligheder for at få etableret et værested for unge hvor de kan opholde sig uden at det 
generer naboer. Vi havde forestilles os en Container eventuelt placeret i Industriområdet. 
Da det ville ikke være muligt at have 100 % voksen kontrol blev vi efter dialog med Skolen, Ungdomsskolen 
og Politi er vi blevet frarådet det pga. stor risiko for at det kunne blive et samlingssted for kriminalitet. 
 
Vedslet Genbrugsplads flyttes 
Genbrugspladsen skal i 2023 flyttes pga. der tilføres kun 9 % af Genbrugsmaterialer i Horsens. Der er 
udpeget et område i Egebjerg til ny placering. 
Lokalråd anmodet om at fastholde placering af Vedslet Genbrugsplads og samtidig anmodet om der er 
åbent om søndagen. 
Som det ser ud nu, bliver Vedslet Genbrugsplads flyttet men indtil det sker er der nu også åbent om 
søndagen. 
 
Hjertestarter 
Hovedgård Lokalråd havde en Hjertestarter opsat på Skovly Centret. Den er efter anmodning fra Skovly 
Centret nedtaget. 
Hjertestarter skal have nyt batteri og elektroder før den opsættes andet sted i Hovedgård. Vi har derfor 
ansøgt Tryg fonden om midler til nyt batteri, elektroder og skab for montage af Hjertestarter uden for 
bygning. 
Det er rart at vide at der er i dag 3 Hjertestarter i Hovedgård. 
En placeret ved Brugsen, en placeret ved Røde Kors butikken, og en placeret på privat adresse i 
Sogneskellet. 
 
Hjemmeside 
Hovedgård Lokalråd har egen hjemmeside under Hovedgaard.dk. Vi forsøger at holde siden opdateret med 
hvilke projekter vi arbejder med samt i kan altid finde seneste referater på hjemmesiden 
Vi vil anbefale af man med jævne mellemrum besøger hjemmesiden 
 
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejdet i 2019 og håber vi kan 
fortsætte i 2021. Der er mange spændende emner og projekter at arbejde videre med. 
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Efter formandens beretning var der følgende spørgsmål: 

Der blev spurgt til størrelsen på området, hvor hundeskoven tænkes placeret: 3 ha (30.000 

m2). Det blev foreslået at starte et projekt op, fx med beplantning, når området bliver 

frigivet.  

Der blev spurgt til planerne for togstop. Det er Lokalrådets hovedfokus at arbejde intenst 

på et velunderbygget oplæg og det udviklingspotentiale, som et togstop har for 

lokalområdet. Det blev fremhævet i drøftelsen, at det er vigtigt med en sammenhæng i 

hele vores lokale infrastruktur. 

Værested for unge: Lige nu opholder mange unge sig på skolen under halvtaget. Særligt 

den høje musik er generende for naboerne. Der er forståelse for, at de unge har behov for 

et sted at være. Lokalrådet og kommunen kan være fødselshjælpere, men der skal være 

ejerskab blandt de unge og deres forældre til et evt. sted at være. 

Beretningen blev godkendt. 

5. Beretning om regnskab v. kasserer Mads Bjørn Jensen.  

Kassereren gennemgik årets regnskab. 

6. Indkomne forslag.  

Ingen forslag indkommet. 

7. Valg til Lokalrådets bestyrelse.  

På lige år vælges 3 medlemmer. Valgt blev: Ejvind Olsen (genvalgt), Martin Sørensen og 

Viggo Sørensen. Valg til bestyrelsen er for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

Valg af suppleant: Niels Bjørn Povlsgaard (valgt for 1 år) 

Valg af revisor og revisorsuppleant: Kaj Clemmensen og Bjerne Bruhn blev genvalgt. 

10. Evt. 

Ejvind Olsen takkede Søren Haubjerg, Mads Bjørn Jensen og Bente Glerup for deres 

store indsats i Lokalrådet i anledning af, at de alle stopper i Lokalrådets bestyrelse. 

 

Efter årsmødet præsenterede Green Sustainable Landscape v. Hege Havnes og Rikke 

Langkjær oplægget til helhedsplanen for Hovedgård, særligt planerne for Stationspladsen. 

Temaer efter oplægget: 

Biodiversitet, særligt i forhold til insekter. GLS kommenterede på, at oplægget tager 

udgangspunkt i mange forskellige typer beplantning. 

Ejvind fremhævede, at det er en ambition, at beplantningen på stationspladsen skal være 

let at holde. 

Bæredygtighed og genanvendelse er nøgleord i planen. I den forbindelse informerede 

Ejvind Olsen om, at der er indgået et samarbejde med P. Olesen med henblik på 

muligheder for genbrugsmaterialer til helhedsplanen. 


