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     Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune  

 

 

 

 

Referat af årsmøde i Lokalrådet 2. juni 2021 afholdt på Hovedgård Skole 

 

1. Valg af dirigent:  

Christian Steffensen valgt. 

2. Valg af referent:  

Helle Bækkelund Sørensen valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden.  

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

vedtægterne.  

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

Beretningen i sin fulde længde følger sidst i referatet. 

Efter formandens beretning var der følgende spørgsmål og kommentarer: 

Spørgsmål: Kommer det nuværende kunstværk på Stationspladsen med i 

renoveringsprocessen? Svar: Kunstværket er kommunens ansvar, da det står på 

udearealerne ved biblioteket. Der bliver taget hånd om de nødvendige reparationer. 

Spørgsmål: Formidling – hvilke visioner er der for at formidle de mange aktiviteter i 

Lokalrådet og en digital kalender? Svar: Lokalrådet har haft kontakt til en virksomhed, som 

laver film. Da vi ikke fik de ansøgte midler, må Lokalrådet fortsætte i de nuværende 

informationskanaler (Facebook, lokalaviser, hjemmeside) vel vidende, at man ikke kan 

ramme alle. På Samby-møderne er det tydeligt, at alle Lokalråd har den samme 

udfordring. Lokalrådet tager ideen op med en fælles kalender. 

Kommentar og forslag: Hvis man en gang for alle kunne lave en flyer, der præsenterer 

foreningerne i Hovedgård, som ejendomsmæglerne kan uddele til købere, så er der en 

fælles information til tilflyttere om foreningslivet og de muligheder, der er i Hovedgård. 

Spørgsmål: Kunne der være mulighed for en infostander? Kunne det også være et 

”glashus”, som de har i Lund?  



2 
 

     Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune  

Kommentar: Som tilflytter i 2008 var man på en rundtur på Fjernvarmeværket og 

Vandværket, som blev arrangeret af foreningerne i byen som ”Åben by”. Denne idé kunne 

man evt. tage op. Ejvind Olsen har lavet en optælling af, at der er 42 foreninger i byen. Der 

er ingen samlet oversigt over dem. 

Spørgsmål: Kan man se en oversigt over, hvilke områder (stier, belysning mm.) Lokalrådet 

har meldt ind til kommunen? Hvis det er kommunens ejendom, kan man bruge Giv et Praj-

app’en. Alle opfordres til at melde ind til Lokalrådet, gerne direkte kontakt på mail. 

Kontaktinformation findes på Lokalrådets hjemmeside. 

Der blev udtrykt stor ros til Lokalrådet for de mange initiativer og det høje aktivitetsniveau. 

Vagn Christensen informerede om, at Lokalrådet har uddybende informationer om 

aktiviteterne, og at man altid er velkommen til at kontakte Lokalrådet. 

Beretningen blev godkendt. 

5. Beretning om regnskab 

Årets regnskab blev gennemgået af Ejvind Olsen i kassererens fravær til årsmødet. 

Regnskabet følger kalenderåret. Årligt tilskud fra Horsens Kommune i 2020 fik Lokalrådet 

ikke søgt om rettidigt. Kommunen har dog overført midlerne for 2020 i marts 2021, og de 

vil derfor fremgå af regnskabet for 2021 som indtægt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Spørgsmål til de ansøgninger, som Lokalrådet p.t. har inde i Mellemby-puljen til 

julebelysning og biodiversitet, og hvornår der forventes svar på disse.  

Svar: Ansøgningerne behandles i Kultur- og Civilsamfundsudvalget og efterfølgende i 

byrådet. 

 

6. Indkomne forslag.  

Indkommet forslag fra Jakob Rørmose: 

i. Valg af ny Webmaster til Hovedgård Portalen.  

Beslutning: Lokalrådets bestyrelse får mandat af årsmødet til at finde 

en person, som har lyst til at påtage sig opgaven. Årsmødet opfordrer 

Lokalrådets bestyrelse til at annoncere efter interesserede til 

webmaster-rollen. 

ii. Valg af Økonomiansvarlig for Hovedgård Portalen.  

Beslutning: Det økonomiske ansvar overgår til Lokalrådet. 

 

7. Valg til Lokalrådets bestyrelse.  

Valg til bestyrelsen er for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. På valg til 

bestyrelsen er:  

• Vagn Christensen modtager genvalg. Blev valgt. 

• Helle Bækkelund Sørensen – modtager ikke genvalg 

• Viggo Jørgensen - modtager ikke genvalg, da han er flyttet fra byen 

• Suppleant Niels Povlsgaard er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Viggo Jørgensen 

i det resterende år af valgperioden 
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• Mia Hansen blev valgt. 

Valg af suppleant 

• Kandidat som første suppleant: Flemming Iskov. Blev valgt. 

• Kandidat som anden suppleant: Bente Glerup. Blev valgt. 
 

Suppleanter vælges for 1 år. De inviteres med til alle møder i Lokalrådet. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kaj Clemmensen og Bjerne Bruhn blev genvalgt. 

9. Repræsentanter for Idrætsforeningen og Borgerforeningen 

Ny repræsentant for Idrætsforeningen er Mai Boi Pedersen (vælges ikke på årsmødet, 

men udpeges af Idrætsforeningen). Mai afløser Lene Henriksen. 

Ny repræsentant for Borgerforeningen er Michael Træholt Madsen (vælges ikke på 

årsmødet, men udpeges af Borgerforeningen). Michael afløser Bente Glerup. 

 

10. Evt. 

Spørgsmål om Lokalrådets rolle i forhold til læserbreve om Kattegatforbindelsen og 

hvorvidt det er bevidst, at Lokalrådet ikke har responderet på det? Ejvind Olsen og Vagn 

Christensen bekræfter dette, da det er Lokalrådets vurdering, at det ligger uden for 

Lokalrådets virke. 

Kommuneplanen og vejplanen i selve Hovedgård: Her har Lokalrådet foreslået 

omfartsveje for at lede den tunge trafik uden for bymidten. Disse blev præsenteret i et 

efterfølgende orienteringspunkt. 

 

Jf. punkt 4, Formandens beretning i sin fulde længde: 

En kort præsentation af nuværende Lokalråd: 

Ejvind Olsen  Formand 

Martin Sørensen Næstformand 

Niels Povlsgaard Kasserer 

Helle Sørensen Sekretær 

Vagn Christensen Tovholder på Togstop 

Viggo Jørgensen Er flyttet fra Hovedgård og er derfor trådt ud af Lokalrådet  

Lene Henriksen Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening 

Bente Glerup  Repræsentant for Hovedgård Borgerforening 

 

Søren Haubjerg Tovholder for Bypedeller 

Flemming Iskov Bypedel. 

 

Områdefornyelse Stationspladsen 
Horsens Kommune har godkendt projektet med Områdefornyelse af Stationspladsen i Hovedgård. 
Hovedgård Lokalråd har kontaktet at forretningsdrivende og beboere på og ved Stationspladsen 
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for at sikre de kender til og få deres kommentar til projektet, og ikke mindst at få en god dialog 
omkring projektet. 
Der er afholdt opstartsmøde med Horsens Kommune den 28.4.2021, for fastlæggelse af rammer 
for projektet. Den 27.5.2021 har Lene Holmgaard, Jette Brandt-Hansen, Jens Friis-Pedersen fra 
Horsens Kommune været på besøg for at få et indtryk af området på Stationspladsen. De 3 
personer fra Horsens Kommune vil være tilknyttet udarbejdelse af program for projektet. 
Program for projektet forventes udarbejdet til efterår 2021 således, at politisk behandling af 
program kan ske vinteren 2021/2022. 
Efter politisk behandling sendes programmet i udbud, men en forventet opstart af projektet til 
sommer 2022. 
 
Bio Diversitet, Vild Natur 
Hovedgård har mange grønne områder der alene er udlagt som græs uden anden funktion. 
Hovedgård Lokalråd har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet en plan for to områder i 
Sogneskellet der kan omlægges til Blomstereng, med god Bio Diversitet for insekter og fugle. 
Omlægningen giver samtidig et flot flor af blomster.    
Vedligehold af græsområder minimeres efter omlægning hvilket er til fordel for By pedeller og 
Horsens Kommune. 
Der er ansøgt om midler fra Mellembypuljen til omlægning af Sogneskellet 3 og 22, samt 
oprensning af Skovsøen Sogneskellet 3.  
 
Bypedel 
Jeg vil gerne hermed takke de nuværende By pedeller for det store arbejde de har udført i sæson 
2020 og håber, at de vil fortsætte i sæson 2021 og meget gerne med lidt flere By pedeller. 
Jeg skal her appellere til at man gerne melder sig som en del af By pedelordningen. 
Søren Haubjerg kan kontaktes vedr. By pedelordning, 
 
Hundeskov 
Arbejdet med etablering af en Hundeskov er udført i tæt samarbejde med ”Støtteforeningen til 
Hovedgård Hundeskov”, og Horsens Kommune. 
Området Ørridslevvej 14, der er på ca. 25.000 m2, bag den Integreret Institution er i dag i spil 
omkring etablering af en Hundeskov. 
Det har været et meget langt og sejt træk på ca. 3 år for at nå hertil, at der nu hos Horsens 
Kommune er anmodet om at anlægge en Hundeskov på området. 
Hvis der kommer accept fra Horsens Kommune til at anlægge Hundeskov på arealet, skal der 
søges om midler fra Mellembypuljen til opsætning af Hegn og indretning af Hundeskoven. 
 
Togstop i Hovedgård 
Som det sikkert er bekendt, har Hovedgård Lokalråd sammen med Horsens Kommune udarbejdet 
en rapport vedr. Togstop i Hovedgård. Rapporten viser at der i gennemsnit dagligt vil være ca. 800 
passagerer, der vil anvende togstoppet i Hovedgård. 
Rapporten er præsenteret for Trafikminister Benny Engelbrecht og for stort set alle trafikordførere i 
Folketinget og lokale politikere i Horsens Kommune. 
Det er vigtigt at understrege at Hovedgård Lokalråd kun anmoder om 1 minut i køreplanen for 
Regionaltogene. InterCity tog og Lyntogene vil ikke stoppe i Hovedgård. 
Frem til sommerferien forhandles der om regeringens udspil til Infrastrukturplan gældende frem til 
2030. 
Stort set alle Transportordførere har oplyst, at de fremlægge ønske om Togstop i Hovedgård til 
forhandlingerne. Det skal også oplyses at Horsens Kommune har udført og stadig udfører et meget 
stort arbejde for at få realiseret Togstop i Hovedgård. 
 
Formidlingsprojekt om Hovedgård aktiviteter 



5 
 

     Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune  

Der udføres i dag rigtig mange projektet i Hovedgård som der generelt bør informeres om til 
borgerne i og omkring Hovedgård. Rigtig mange borgere er ikke klar at disse projekter er i gang 
eller udføres. 
Hovedgård Lokalråd havde derfor ansøgt om midler fra Horsens Kommune til at sikre denne 
information via aviser og sociale medier.  
Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning. 
 
Cykel kantbaner Horsensvej og Ørridslevvej, samt etablering af Gadelys på Ørridslevvej 
Der er blevet etableret Cykel kantbaner på Horsensvej således, at trafiksikkerheden for cyklister 
højnes. 
Horsens Kommune har afslået at udføre Cykel kantbaner på Ørridslevvej, men vil etablere Gadelys 
på strækningen frem til Byskiltet ved Den Integreret Institution. 
 
Julebelysning 
Hovedgård Lokalråd planlægger at ansøge om midler fra Horsens Kommune, til etablering af 
Julebelysning til opsætning på Lysmaster på Stationspladsen, på en del af Vestergade og på en 
del af Horsensvej. 
Julebelysning skal hvert år opsættes og nedtages af frivillige samt opbevares indendørs fra januar 
til oktober. 
 
Generel vedligeholdelse af stier, fortove og veje 
Generelt er der mange steder i Hovedgård manglende af vedligehold af stier, fortove og veje. 
Hovedgård Lokalråd har derfor afholdt møde med Allan Lyng Hansen og Trine Fog Jakobsen fra 
Horsens Kommune den 6.5.2021 for at drøfte hvilke tiltag Vej og Trafik afdeling vil gøre for at rette 
op på den manglende vedligeholdelse. 
Det var et meget konstruktivt møde hvor Allan Lyng Hansen og Trine Fog Jakobsen var meget 
lydhør overfor vores ønsker om bedre vedligehold af stier, fortove og veje i Hovedgård. De lovede 
at afklare de fremadrettede muligheder og det blev aftalt at afholde et opfølgende møde efter 
sommerferien for at følge op det aftalte. 
 
Udkørsel Nord og Syd fra Hovedgård 
Horsens Kommune har Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for 12 nye potentielle 
byudviklingsområder til Kommuneplan 2021-2033. 
Forslag til tillæg til Kommuneplan 2021-2033 forventes af komme i offentlig høring inden 
sommerferien 2021.  
  
Hovedgård Lokalråd har forslag til følgende to byudviklingsområder i Hovedgård:  

a. Centerformål, Hovedgård, Horsensvej  
b. Erhvervsformål, Hovedgård, Gl. Aarhusvej  

 
Pkt. a, Forslag til Centerformål, Hovedgård, Horsensvej (Grillhytten) hvor der er planer om 
etablering af en Vaskehal, er helt sikkert et aktiv for Hovedgård blot der sikres: de 
nødvendige tilkørsels og afkørsels forhold til området (rundkørsel eller lysregulering), en visuel 
pæn ankomst til Hovedgård by, og minimal støj mod naboer. 
 
Pkt. b, Erhvervsformål, Hovedgård, Gl. Aarhusvej  
P. Olesens ønsker overtagelse af Ejendom syd for deres eksisterende adresse. 
I den forbindelse stiller Hovedgård Lokalråd 2 forslag om ny indkørsel til Industriområdet fra rute 
433 Gl. Aarhusvej. 
 
Hovedgård Lokalråds samlede forslag kan ses på vores hjemmeside.  
 
Hjertestarter 
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Hovedgård Lokalråd har opsat en Hjertestarter Vestergade 41, i udendørs skab således at 
Hjertestarter er tilgængelig hele døgnet. Vi sikrer udskiftning af elektroder efter brug, og batteri når 
det kræves. 
 
Samby 
Samby er overbygning på de 9 Lokalråd i Horsens Kommune og dermed bindeled mellem 
Kommune og de enkelte Lokalråd. I møderne deltager hvert Lokalråd med 2 personer. 
Der er afholdt Samby møde den 22.10.2020 i Hovedgård, hvor bl.a. Anne Schmidt Andersen 
redegjorde for kommuneplanprocesserne og lokalplan arbejdet i teknisk udvalg i Horsens 
Kommune. 
For Lokalrådet er rart at vide hvordan processerne ”kører” i Horsens Kommune således, at vi kan 
tilpasse vores tiltag hertil. 
 
Hjemmeside 
Hovedgård Lokalråd har egen hjemmeside under portalen Hovedgaard.dk. Vi forsøger at holde 
siden opdateret med hvilke projekter vi arbejder med. I kan altid finde seneste mødereferater 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 2020 og håber 
vi kan fortsætte i 2021. Der er mange spændende emner og projekter at arbejde videre med. 

 

Oplæg om planerne for områdefornyelse af Stationspladsen: 

Efter årsmødets formelle afslutning holdt Ejvind Olsen oplæg om 

områdefornyelsesprojektet, herunder tidsplan og planer for borgermøder og dialog. 

Tidsplanen for de kommende aktiviteter er: 

• Sommer/efterår 2021: Udarbejdelse af program for områdefornyelse (Horsens 

Kommune og Hovedgård Lokalråd) 

• Efterår 2021: Borgermøde med information og status på projektet 

• Vinter 2021/2022: Politisk behandling af projekt og fastlæggelse af budget (Horsens 

Kommune) 

• Forår 2022: Afholdelse af Licitation på projekt og udvælgelse af Rådgiver og 

Entreprenør. (Horsens Kommune) 

• Sommer 2022: Opstart af projekt. (Entreprenør) 

• Sommer 2023: Indvielse af Stationspladsen efter Områdefornyelse 

Der blev spurgt til parkeringsforhold såvel for passagerer til toget, hvis byen får togstoppet, 

samt for beboerne på Stationsvej. Endvidere blev der spurgt til adgangsveje til beboelsen. 

Ejvind Olsen svarede, at kravene for adgang af køretøjer, herunder redningskøretøjer, 

selvfølgelig følges, og at der ikke er nogen planer om at vanskeliggøre adgangsforholdene 

for beboerne. 

Vagn Christensen informerede om, at områdefornyelse af Stationspladsen, renovering af 

stationsbygningen og arbejdet for togstop er tre uafhængige projekter. Der er selvfølgelig 

et håb om, at det hele til sidst går op i en højere enhed. 

Der blev spurgt til, hvordan Green Sustainable Landscape blev valgt til at lave forslag. 

Processen var, at Lokalrådets bestyrelse inviterede to landskabsarkitekter til at lave 
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udkastet til områdefornyelsen. Green Sustainable Landscape fra Horsens var et af de to 

firmaer, der blev kontaktet, og de fik opgaven med at udarbejde forslaget.  

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at forslaget er en skitse til inspiration, som Horsens 

Kommune opfordrede Lokalrådet til at få udarbejdet som grundlag for ansøgning om 

midler til områdefornyelsen.  

Vagn Christensen opfordrede til, at man tager billeder, hvis man på en rejse ser en 

spændende og inspirerende plads, og sender billederne til Lokalrådet. 

Lokalrådet vil kontakte alle beboere for et dialogmøde. Lægerne tilbyder at lægge lokaler 

til i Lægehuset.  

Orienteringspunkt om kommuneplan: 

Orientering om ideer til udkørselsforhold i den sydlige ende af byen (ved Grillhytten) samt 

ved den nordlige udkørsel. Horsens Kommune vil lave en trafiktælling ved begge udkørsler 

samt på Vestergade og Coldingvej, da den sidste trafiktælling er fra 2014. 

Orientering om forslag til omfartsveje for at lede den tunge trafik ud af midtbyen. 


