
Lokalrådsmøde den 4.september 2018 hos Vagn 
 
 
Deltagere: Ejvind, Lene, Vagn, Søren, Bente og Poul  
Afbud:  Frank og Mads 
 
 

1. Svømmeklubben 
Svømmeklubben gennemgik deres visioner og oplæg til møde med Kultur- og 
Civilsamfundsudvalget den 17. september. 
Lokalrådet bakker op om Svømmeklubbens visioner.  
 

2. Sidste referat 
Poul har kontaktet Politidirektøren, og har fået information om at der arbejdes 
på at genbesætte stillingen som Landbetjent. 
Svarmail fra Politidirektøren er videresendt til alle. 
Poul har, som aftalt på sidste møde, fremsendt svar til Henrik Andersen om 
yderligere oplysninger omkring indkøb af lyskæde. – Intet svar fra HA. 
Ingen yderligere kommentarer. 
 

3. Placering af shelter. 
Byggetilladelsen til Shelter er modtaget. 
Ejvind bestiller sand og planering med minilæsser.   
Shelter leveres i uge 41. 
Shelteret opsættes lørdag, den 13. oktober med start kl. 10.00. 
Ejvind og Poul deltager i opsætning, men der skal gerne være 4 mand. 
Poul kontakter Horsens Folkeblad og Østbirk avis for information og evt. foto. 

 
4. Nyt fra Horsens Kommune 

Vagn har fået oplæg fra Teknik og Miljø med henblik på at sikre cyklister og 
forbedre udkørselsmulighederne ved den sydlige udkørsel fra byen og til rute 
433. 
Vagn kontakter Horsens Kommune og arbejder videre med sagen. 
Ejvind kontakter Horsens Kommune og følger op på trafikforholdene ved den 
nordlige udkørsel til rute 433. 
Da Ørridslevvej bruges af mange skolebørn har vi tidligere foreslået 
fartdæmpende foranstaltninger på Ørridslevvej. 
Vi har modtaget detsvar at der ikke på nuværende tidspunkt er planer om 
dette, men at skoleelever der anvender Ørridslevvej som skolevej, kan få 
bevilget buskort. 
Ejvind informerer om dette på vor nye hjemmeside. 

  
5. Status / Igangsættelse af Bypedel 

Søren, Ejvind og Vagn har afholdt møde med Niels Aalund, Horsens 
Kommune. 
De fleste spørgsmål er afklaret. 
Det er besluttet at vi startet op med Bypedel / Det grønne hold, pr. 1 januar 
2019. 
Men, allerede nu går vi i gang med at ”søge” deltagere. 
Søren er tovholder og kontakter snarest Niels Aalund. 
Efter tidligere artikel i Horsens Folkeblad, har Poul lovet at kontakte Jens 
Amtoft, Horsens Folkeblad, for at informere om opstart m.v. 
HF bringer en artikel en af de nærmeste dage, og i denne vil fremgå at vi 
allerede nu ”søger” folk, og man kan henvende sig til Søren. 
Når vi har set hvor mange henvendelser om deltagelse vi har fået, vurderer vi 
hvornår/ om der skal indrykkes annonce i Østbirk Avis efter folk. 
Ligeledes skal der afholdes informationsmøde / opstartmøde under ledelse af 



Søren. 
Når projektet i gang vil der formodentlig være mulighed for at søge om midler 
hos Velux fonden ” Aktive ældre”. 
 

6. Hjemmeside 
Ejvind har allerede lagt meget op på den nye hjemmeside. 
Vi har endnu ikke hørt fra ”Opstartsudvalget” hvornår hjemmesiden 
(Klubmodul) stater op med domænenavnet www.Hovedgård.dk 
Lokalrådet (Poul) er endnu ikke kontaktet vedr. overdragelse af ”domæner”. 
Der skal laves link fra den ”gamle” hjemmeside til den nye. 
Poul kontakter Dorthe. 
 

7. Hundeskov. 
Lokalrådet har modtaget udførligt oplæg fra Androulla W. Hansen. 
Lokalrådet bakker op om etablering af en hundeskov i Hovedgård. 
Lene kontakter / svarer Androulla og beder hende finde et egnet areal, hvor 
der kan etableres en hundeskov uden at genere de omkringboende. 
Ligeledes skal forslagsstilleren have accept fra ejeren af området. 
Deadline er 31. oktober 2018: 
Lokalrådet vil, når vi har modtaget ovenstående fra forslagsstilleren, ansøge 
”Mellembyernes anlægspulje” om midler til etablering af indhegning. 
 

8. Indkomne forslag fra Grundejerforeninger 
På baggrund af vor henvendelse til de 4 kendte grundejerforeninger i byen, 
har vi modtaget forslag / svar fra 3. 
Alle forslag er videresendt til alle. 
Poul kontakter alle 3 med information om videre forløb. 
Tornbjerg Øst: 
Forslag fra Bjerne Bruhn om etablering af svævebane. – Sættes på 
ønskeliste 
NP Danmarksvej / Birkevænget: (Formand Peter Gilbert Mikkelsen) 
Forslag m forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej. – Ejvind kontakter 
Horsens Kommune med forslag. 
(forslag er i helhedsplanen for Hovedgård) 
Vinthersvej: (Formand Henrik Andersen) 
Forslag om at Horsens Kommune etablere belysning på stisystemet i 
grundejerforeningen Vinthersvej. 
Da det er en privat grundejerforening er det en sag imellem den enkelte 
grundejerforening og Horsens Kommune. Lokalrådet kan ikke varetage de 
enkelte grundejerforeningers opgaver. – Men vi støtter selvfølgelig at der bør 
være etableret lys på alle stier i byen. 
 

9. Opdatering foreningsliste 
Den ”eksisterende” foreningsliste skal opdateres. 
Listen er vedhæftet referatet. 
Alle bedes gennemgå listen og komme med tilføjelser / ændringer. 
Listen sendes til Poul, senest den 31. oktober.  
 

10. Økonomi 
Ingen ændringer siden sidste møde. 
Ingen øvrige kommentarer, da Mads ikke var til stede. 
 

11. Velux Fonden – ”Aktive ældre” 
Blev drøftet under pkt. 5 
 

12. Næste møde 
Næste møde afholdes 

http://www.hovedgård.dk/


Mandag, den 5. November kl 19.00  
 

 Hos Poul, Hovedgårdvej 3. 
  
 Forslag til punkter til dagsorden bedes fremsendt senest den 26. oktober. 
 

13. Eventuelt 
Poul har som tidligere nævnt haft kontakt til Politidirektøren. 
I den anledning har han forespurgt om Sydøstjyllands Politi vil holde et indlæg 
i forbindelse med Lokalrådets Årsmøde i marts 2019. 
Sydøstjyllands Politi deltager gerne. 
Vi skal 1-2 måneder før Årsmødet indsende hvilke emner vi gerne vil have 
drøftet. 
Det kunne være indbrud, nabohjælp, sikkerhed på nettet, hash blandt unge 
m.v. 
 

Hovedgård 06.09.2018 
P.G.Sondrup 

   
 

 


