Referat fra Lokalrådets Årsmøde – Mandag den 18. marts 2019 ”Den grønne Aula” –
Hovedgård Skole
Fra bestyrelsen deltog: Poul G. Sondrup, Søren Haubjerg, Lene Henriksen, Mads Bjørn Jensen,
Bente Glerup, Ejvind Olsen og Frank Mølleskov Nielsen
Referent: Dorthe Foght
Poul bød velkommen og konstaterede at der i år ikke er udfordringer med lokal skolestruktur og
derfor var fremmødet ikke så massivet som det tidligere har været. Herefter gav han ordet til
aftenens dirigent: Christian Steffensen.
Christian gennemgik dagsordenen og konstateret at Årsmødet var lovligt indvarslet.

Bestyrelsen beretning v/ Poul G. Sondrup
Kære Alle,
Mange tak til Christian for at have påtaget sig hvervet at lede os igennem dette årsmøde.
Mange tak til Dorthe, for at tage referat.
Tak fordi I er mødt op.
Dejligt at se at der så er mange interesserede og engagerede mennesker i Hovedgård.
Endnu et år er gået.
Vi, i Lokalrådet, har glædet os til denne aften…og det håber vi også at I har.
Indledningsvis vil jeg gerne præsentere Lokalrådet….hvis der skulle være en enkelt der ikke
vedhvem vi er, og som gerne vil have sat ansigt på:
Næstformand Ejvind Olsen
Kasserer Mads Bjørn Jensen –
Søren Haubjerg
Frank Møllerskov Nielsen
Lene Henriksen – Repræsenterer Hovedgård Idrætsforening
Bente Glerup - Repræsenterer Borgerforeningen
Suppleant Vagn Christensen
….og så undertegnede, formand og sekretær.,
Jeg vil berette om årets gang i Lokalrådet, og berette om hvad vi i Lokalrådet bl.a. har beskæftiget
sig med i det forløbne år.

Jeg ved, at jeg har sagt det flere gange tidligere – men i Hovedgård og i Lokalrådet, stiller vi
desværre stadig ofte spørgsmålet…..
Er der en Horsens Kommune udenfor Horsens byskilte??
Man kan ofte få opfattelsen at ”Byrødderne” med borgmesteren i spidsen, kun kan sige
Søndergade, Havnefront og vedligeholdelse/ udbygning af veje og cykelstier i Horsens by.
I disse tider, hvor vi alle har eller bør have focus på klima og klimaforandringer ville det nok være
en god ide at Horsens Byråd, Direktionen, Embedsmænd med Borgmesteren i spidsen, sparer på
deres studieture, til bl.a. det store udland, og så tager på studietur / udflugt i deres Kommune og
lærer omegnen bedre at kende - de er alle velkommen til at starte i Hovedgård.
Horsens Kommune mener desværre kun at de skal regulere råger i Lunden. – I Hovedgård er der
også store gener af råger i f.eks. Tornbjerg skoven, hvoraf det meste er en kommunal skov. Er det
rimeligt at de omkringliggende husejere selv skal betale for forskellige tiltag for at forsøge at jage
rågerne bort??
Vi har igen i det forgangne år brugt megen tid med at ”kæmpe” med Horsens Kommune for en
bedre vedligeholdelse af vore grønne arealer…..heldigvis, er der endnu engang både forbedringer
og lyspunkter, men kampen fortsætter, for der er stadig plads til forbedringer.
Der arbejdes også på at få Horsens Kommune til at vedligeholde de kommunale stier, veje og
fortove. - Der er selvfølgelig et lille lyspunkt, og det er, at mange af vore fortove og veje vil blive
omlagt og vedligeholdt, på grund af kloaksepareringen, som Sammn udfører.
Men, Horsens Kommune skal jo ikke krediteres for disse forbedringer, for i de 11 år hvor
Hovedgård har været en del af Horsens Kommune, har Horsens Kommune kun udskiftet eller
omlagt stierne i Tornbjergskoven – og hvorfor er det nu lige at de har gjort det?
De øvrige omlægninger og reparationer der er sket, er udført af Hovedgård Fjernvarme,
Hovedgård Vandværk eller Energi selskaber.
Som vi nævnte sidste år, og som det forhåbentlig også er de fleste bekendt, så
arbejder vi med ”Bypedel” projektet.
Lokalrådet har igennem alle forhandlingerne med Horsens Kommune fastholdt, at Horsens
Kommune, som minimum, skal udføre det arbejde de gør i dag – arbejdet som bypedellerne skal
udføre skal være en ekstra finish af byen.
Der har været mange ”Bump” på vejen. Horsens Kommune vil det hele…men det må intet koste….
Det er jo næsten som vi kender det fra mange andre ting i Hovedgård – Hovedgård kan efter
Horsens Kommunes opfattelse selv – men, vi vil også have fat i midler fra Horsens Kommune, for i
Hovedgård betaler vi også skat.
Vi forventer at de sidste ”bump” er ved at være overstået, så bypedellerne kan komme i gang når
foråret rigtig melder sig.
Hvis nogle har tid og lyst til at deltage i arbejdet, så er der stadig ledige pladser.
Hovedgård har fået et Shelter!
På det grønne areal i skoven bag den gamle Realskole har Lokalrådet med tilskud fra
Mellembyernes Anlægspulje opført et shelter.
Shelteret er registreret på forskellige hjemmesider, så vi håber der kommer brugere fra nær og
fjern.
Der er indgået en aftale med Stoppestedet om, at nøglen til toilettet kan lånes / afhentes der.
Shelteret blev indviet lørdag den 2. marts med stor festivitas, kage, pandekager og mange
mennesker.
Shelteret er bare en af idéerne der er arbejdet med. Vi har et helt idékatalog, så der løbende kan
komme nye projekter, planen er mindst et om året, hvor der kan søges tilskud i diverse puljer hos
Horsens Kommune, eller i fonde. Horsens Kommune har købt adgang til et site der hedder
Fonde.dk, og alle Lokalrådene har fået adgang, så vi fremover har mulighed for også at søge her.
Lokalrådet er også med i arbejdet omkring en fælles ”Portal” for Hovedgård. Alle foreninger har
fået tilbud om at komme på samme web-site og flere har tilsluttet sig.

Domænet Hovedgaard.dk og Hovedgård.dk ejes af Lokalrådet, og vi har stillet de 2 domæner til
rådighed for den nye portal.
Vi er bevidste om at der også med det nye site er plads til forbedringer, men vi mener også at det
er vigtigt at så mange foreninger som muligt er med i det nye site, så man kun behøver at søge på
en website når man vil vide mere om Hovedgård.
Husk!! I kan altid se referater fra vore møder på Hovedgaard.dk – Lokalrådet.
For Lokalrådet er det vigtigt at Hovedgård får en grøn strategi.
Derfor har vi valgt at samarbejde med en landskabsarkitekt for udvikling af Hovedgård.
Herom nærmere på næste års årsmøde.
I samarbejde med Horsens Kommune arbejdes også på en Hundeskov i Hovedgård.
Horsens Kommune har udpeget et område i Tornbjergskoven, som også Naturfredningsforeningen
har godkendt.
Men, i Lokalrådet har vi visse betænkeligheder ved området, og har derfor også gjort indsigelse.
Heldigvis er Hovedgård stadig en by i udvikling.
De nye grunde i 1. etape af Ørskovbækparken er snart udsolgt og bebygget.
Husene på Savværksgrunden er snart færdige og beboet.
Nye udlejningsboliger er også på vej på Vestergade og på Horsensvej.
Desværre glemmer ”Byrødderne” at Hovedgård er en bosætningsby og en by i stadig udvikling, og
at indbyggerne pendler til deres arbejde.
Trafikforholdene – udkørslerne både imod nord og imod syd er under al kritik, og kan slet ikke
”bære” morgen – og eftermiddagstrafik.
Der opstår dagligt farlige situationer og uheld, og ofte er der lange køer og op til 10. min, ventetid
for at komme ud på rute 433 i myldretiden.
Derfor er en af opgaverne for Lokalrådet stadig trafiksikkerheden i og omkring Hovedgård.
Cykelbaner på Ørridslevvej og Horsensvej er også stadig på ønskesedlen.
I forbindelse med opgravning af Vestergade er vi i en løbende dialog med Teknik og Miljø vedr.
ændring af krydset Vestergade / Horsensvej, som de har lovet os.
Samby
Vi har også deltaget i ”Samby møder” med nogle af de øvrige ”centerbyer”.
Søvind, Gedved, Egebjerg, Østbirk, Tvingstrup, Nim, Sdr. Vissing og
Lund. Hatting kan også deltage, men de har ikke noget Lokaråd.
Brædstrup har en særstilling i Horsens Kommune….jeg ved ikke om det skyldes at der er flere
byrådsmedlemmer som bor i Brædstrup.
Jeg har med slet ikke nævnt indsamlingen som er rigtig godt igang til Hovedgårds nye
samlingspunkt – Hovedgård Hallen.
I samarbejde med nogle af foreningerne er Lokalrådet medarrangør af et sponsorcykelløb i
forbindelse med byfesten. Sponsorcykelløbet bliver lørdag, den 1. juni.
Til sidst vil jeg sige
Tak for et godt og konstruktivt samarbejdet til alle i Lokalrådet, ikke mindst fa mig
selv…tak for nu.

Men, vi vil stadig kæmpe for Hovedgård bl. a. igennem:
Hovedgård……… også en del af Horsens Kommune.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:
Bypedel:
Der er pt. tre personer der har meldt sig – og der er plads til flere. Søren fortalte lidt om hvor langt
man er med indkøb af redskaber mv. Alle der måtte have lyst til at deltage kan henvende sig til

Søren Haubjerg. Kontaktinfo kan findes på www.hovedgård.dk/www.hovedgaard.dk - Lokalrådet Om os – Bestyrelsen
Indsamlingen til ny Multihal er godt i gang – og der arrangeres et cykelløb i Hovedgård den
1/6/2019 – i forbindelse med byfesten. Lokalrådet er sponsor.
Råger:
Det er et stort problem med råger i Tornbjergskoven. Vagn arbejder på at få en aftale med Horsens
Kommune om regulering. I Horsens er der afsat kr. 200.000,- til regulering af råger i Vitus Berings
Parken og i Lunden. I Hovedgård er der afsat kr. 0,Der har været flere forsøg på at fjerne rederne med endnu er det ikke lykkedes – tværtimod er
antallet af reder steget kraftigt.
Skolesti:
På stien Tornbjerg-Fruenshave mangler der belysning. Ejvind foreslog at der skal skrives til
Horsens Kommune ang. dette.
Sti mellem Fruenshave og N. P. Danmarksvej: Der mangler affaldsbeholder – derfor er der smidt
affald, hundeposer mv. langs stier og grønne arealer
Hundeskov:
Kommunen er, på opfordringer af en borger i Hovedgård, fremkommet med forslag til en mulig
placering.
Arealet er en del af Tornbjergskoven – i den sydvestlig del. Naturfredningsforeningen har godkendt
denne placering.
Der er massiv modstand mod denne placering – da området gennemskæres af stier der benyttes
til at binde byen sammen – ikke mindst benyttes stierne af børn til /fra Hovedgård Skole. Dyrelivet i
skoven skal der ligeledes tages hensyn til. De omkringboende vil blive berørt af placering og der vil
være udfordringer med trafikken til området.
Lokalrådet bakker op om en hundeskov i Hovedgård – men pt. er det ikke muligt at udpege en
velegnet placering. Desuden er det Lokalrådets holdning at Horsens Kommune skal finansiere
anlægget på lige for med de øvrige hundeskove i kommunen.
Lokalrådet informerer Horsens Kommune om Årsmødets modstand mod placering.
Flere borgere udtrykte nervøsitet over om kommunen, på trods at lokal modstand, alligevel kan
finde på at ville etablere hundeskoven i Tornbjergskoven.
Flere af Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer mener ikke at kommunen kan beslutte at etablere
hundeskoven – uden om Lokalrådet og uden at tage Årsmødet holdninger til placering ad notam.
Lokalrådet opfordrer generelt Horsens Kommunes embedsmænd og politikere til at tage en tur til
Hovedgård og se på diverse forhold – fremfor at koncentrere sig om at kigge på kort over div.
området.
Det drejer sig både om trafikale forhold, vedligeholdes af arealer og det aktuelle forslag til placering
af hundeskoven.
Ejvind lovede at der kommer en udmelding på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.

Lokalrådets regnskab for 2018 v/ Mads Bjørn Jensen

Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag
Valg til bestyrensen:
På valg: Poul G. Sondrup og Frank Mølleskov Nielsen
Ingen af dem ønskede genvalg.
Lokalrådet havde indhentet tilsagn om at Vagn Christensen (tidl. Suppleant) og Helle Bækkelund
Sørensen var villige til at indtræde i Lokalrådets bestyrelse. Begge blev valgt uden modkandidater.

Valg af suppleant: Martin Sørensen, Tornbjerg 69 – Hovedgård
Valg af revisor: Kaj Clemmensen Sogneskellet 47 – Hovedgård
Valg af revisorsuppleant: Bjerne Bruhn, Tornbjerg 29 – Hovedgård
Herefter sluttede årsmødet.
Lokalrådet var vært ved en forfriskning.
Efter Årsmødet – fortalte lokalbetjent Torben Østrup om politiets opbygning i almindelighed og
hans arbejde i særdeleshed.

