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REFERAT 

Lokalrådsmøde d. 3. april 2019 hos Ejvind Olsen, Tornbjerg 27 

Ref.: Helle Bækkelund Sørensen 

Mødedeltagere:  

Bente Glerup (BG) 

Lene Henriksen (LH) 

Helle B. Sørensen (HS) 

Vagn Christensen (VC) 

Søren Haubjerg (SH) 

Mads Bjørn Jensen (MJ) 

Martin Sørensen (MS) 

Ejvind Olsen (EO) 

 

1. Alle Konstituering af bestyrelse 
a. Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Webmaster 

 
Bestyrelsen blev konstitueret således: 

Formand: Ejvind Olsen 

Næstformand: Martin Sørensen 

Kasserer: Mads Bjørn Jensen 

Sekretær: Helle Bækkelund Sørensen 

Webmaster: Ejvind Olsen (Helle får adgang til hjemmesiden med henblik 

på at lægge referater op) 

Det er praksis, at formand og næstformand deltager i møderne i SAMBY 

(Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune). Møderne finder 

sted 4 gange årligt, og vi må stille med op til 2 mødedeltagere. 
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2. Alle Hundeskov, stillingtagen til placering 

Bilag til punktet: Korrespondance mellem Lokalrådet og Horsens 
Kommune 

 

Lokalrådet stiller sig positivt over for en hundeskov i Hovedgård-området, men kan 

ikke bakke op om den foreslåede placering i Tornbjergskoven. Vi anbefaler at se på 

andre områder i udkanten af byen til alternativ placering, som kunne undersøges 

nærmere, herunder høring af naboer. Vi ønsker meget gerne en dialog med 

kommunen i form af et møde, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at se på 

oversigtskort over området. 

Ejvind skriver til kommunen om dette. 

3. Alle Bosætnings film, ved AD Media 
Bilag til punktet: Mail fra AD Media 

 

Lokalrådet er blevet kontaktet af AD Media med et tilbud at producere en 

film med henblik på at øge bosætningen i Hovedgård. Vi besluttede at 

udskyde det mindst et år, så vi bl.a. har den nye multihal og andre nye 

tiltag at fortælle om. 

Hvis vi sætter det i værk på et senere tidspunkt, er det vigtigt, at 

mediefirmaet ikke kontakter virksomheder for sponsorater på vegne af 

Lokalrådet. 

Drøftelsen af dette punkt mundede ud i ideer og overvejelser om, 

hvordan vi kan byde tilflyttere velkommen til byen. Se punkt 10, evt. 

4. Alle Masterplan, Green Sustainable Landscape 
Bilag til punktet: Mailkorrespondance mellem Green Sustainable 

Landscape og Lokalrådet 

Der skal holdes et møde med landskabsarkitekten om opstart af arbejdet 

og rammer for det. Ejvind, Søren og Vagn deltager i mødet, som bliver d. 

30. april. 

5. SH Bypedel, markering af opstart 
Søren gav en orientering om status på bypedel-ordningen, hvor der på 

nuværende tidspunkt er 3 bypedeller. P.t. er der ikke værktøj, maskiner 

eller hus/opbevaring til disse. Mads har fået forståelsen af, at en af de 

container, som er kommet til hallen, er til bypedellerne. Søren kontakter 

skolens pedel, Bo, angående dette. 

Der oprettes en specifik konto til de midler, der er øremærket til bypedel-

ordningen. Mads Bjørn sørger for dette. De lovede midler er ikke overført 

endnu. Er evt. anvendt af Materielgården til indkøb af værktøj. 

Opstart: 

Vi skal vælge en dato til indvielse. Søren giver Ejvind besked om dato og 



3 
 

står for at tage billeder, og Ejvind formulerer noget til hjemmesiden.  

I kommunikationen skal der være fokus på formålet med bypedel-

ordningen (at lave ekstra finish og top-op på det vedligehold, som 

kommunen står for; at melde ind til kommunen med det, som trænger til 

at blive lavet, fx kantsten; at være medspiller på det generelle vedligehold 

i byen). 

6. EO Hjemmeside 
Alle går ind og ser på den nuværende hjemmeside med henblik på: 

- er det pænt? er det relevant indhold? 

Der skal holdes et møde om hjemmeside inden november, bl.a. ifht. 

sponsorer og klubmodul. Hvilke muligheder er der for at flytte sponsorer 

ud på hovedgaard.dk? Vi vil gerne eksponere det lokale erhvervsliv. 

7. EO Sponsorcykelløb 
Ejvind orienterer om det aftalte cykelløb til byfesten med Cykelklubben, 

hvor der rejses penge til multihallen. 

Der er aftalt møde d. 10. april med Fitness, Cykelklub, Svømmeklubben, 

Gymnastik og Jan Koborg. 

Ejvind har en liste med opgaver til koordineringen af arrangementet. 

8. VC Råger, Hovedgård Jagtforening 
Rågekolonien i Tornbjergskoven forsøges p.t. bekæmpet ved højttaler 

med fuglelyde, fjernelse af reder (dette må man frem til 31. januar) og 

regulering i form af jagt. Både fjernelse af reder og regulering forløber 

med problemer. Det er vanskeligt at fjerne reder med lift eller ved at spule 

dem ned, da de er meget højt oppe i træerne, så det hjælper ikke. Vi vil 

gerne øge reguleringen ved at tilbyde den lokalt i Hovedgård. 

Vagn går videre med dette i forhold til aftale og kontakt til lokalt 

jagtkonsortium. 

9. Alle Næste møde 
Næste møde afholdes hos Vagn Christensen, Skovbrynet 5, tirsdag d. 

18. juni kl. 19.00 

10. Alle Evt. 
Fortsættelse af punkt 3: Hvordan vi kan byde tilflyttere velkommen til 

byen? 

Bente fortalte, at det er muligt at få materiale med i den tilflytterpakke, 

som Horsens Kommune sender til tilflyttere til kommunen. Materialet vil 

så komme med ud til alle i kommunen, som modtager tilflytterpakken. 

Helle modtog tilflytterpakken sidste år. Den indeholder brochurer om 

kommunen og fribilletter til en række kultur-events i Horsens.  

Skal vi prøve at udarbejde materiale om Hovedgård og vores foreninger, 

som vi kunne få med ud i tilflytterpakken? 


