REFERAT
Møde i Lokalrådet d. 18. juni 2019 kl. 19.00 hos
Vagn Christensen, Skovbrynet 5

Deltagere:
Bente Gleerup

(BG)

Lene Henriksen

(LH)

Helle B. Sørensen

(HS)

Vagn Christensen

(VC)

Søren Haubjerg

(SH)

Ejvind Olsen

(EO)

Afbud:
Mads Bjørn Jensen

(MJ)

Martin Sørensen

(MS)

1. EO
Horsensvej 3 oprydning, se mail
Ejvind orienterer kort om baggrunden for mailen. Kommunen har
været hurtige til at følge op på det og holde øje med miljøskadelige
stoffer.
SV Tilbagemelding
på klage over Horsensvej 3 8732 .msg
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2. EO
Status Masterplan i samarbejde med Green Sustainable
Landscape (GSL)
Ejvind refererer fra møde mellem Horsens Kommune (Liselotte Nielsen,
hortonom og Pernille Krarup, afd. Plan og By) og Hege Havnes fra Green
Sustainable Landscape. Kommunen nævnte den kommende
biodiversitetspulje, som det efterfølgende viste sig, at vi ikke kan blive
omfattet af til finansiering af projekter. Til gengæld er områdefornyelses
puljen relevant at søge.
De 4 projekter er: Stationspladsen, Vestergade, Horsensvej og Søen ved
overløbs-regnvandsbassinet. Dette kan være et samlet projekt, som Hege
Havnes laver forslag til, inkl. budget til områdefornyelsespuljen.
Jørgen Korshøj, formand for §17 stk. 4 Udvalget vedr. udvikling af
lokalsamfund, har orienteret om mulighederne for at søge. Han nævnte, at
det er vigtigt at inddrage borgerne i projektet.
Lene spurgte til, hvordan relationen fra de 4 projekter til masterplanen er.
Tanken er at binde byen sammen inden for byskiltet fra skoven ved Gl.
Horsensvej via skovsøen til Kirkevej/Ørridslev. Mottoet kan være
”Hovedgård – Byen i Skoven”.
Begrebet Masterplan kan godt være uhensigtsmæssigt i forhold til
kommunens anvendelse af begrebet. Vi må tænke i et andet udtryk, fx
”Den grønne udviklingsplan”.
Det blev besluttet, at Hege Havnes deltager på næste lokalrådsmøde.
Ejvind inviterer hende (se punkt 14 om næste mødedato og sted).
a. Søge midler fra Fonde
Ejvind laver ansøgning til kommunen på Lokalrådets vegne til
Områdefornyelses pulje.

Det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til masterplanen, at
kommunen i budgetforliget har intentioner om at øge den bæredygtige
grundvandsbeskyttelse, som det kunne være hensigtsmæssigt eventuelt
samtænke. Se evt. mere på Horsens Kommunes GRO-udvalgsmøde på
kommunens hjemmeside her:
https://horsens.dk/Politik/RaadNaevn/147/147-2732

3. EO

Sponsorcykelløb, opgørelse

I alt blev der 36 tilmeldte til løbet, der desværre blev afholdt i styrtregn
og kulde.
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Der er desværre underskud på arrangementet.
Vi overvejer, om arrangementet skal gentages en anden gang. I givet
fald vil vi selv stå for det i Lokalrådet. Ejvind har listen med
opgaverne/drejebogen til arrangementet, som kan bruges ved en evt.
næste gang.
Der var problemer i forhold til, at datoen blev ændret flere gange i
planlægningsprocessen pga. sammenfald med andre cykelløb.
Det var en udfordring, at det lå om torsdagen (Kr. Himmelfart) og at
der foregår rigtigt mange andre aktiviteter til byfesten.
Ordet ”sponsorcykelløb” kan måske overvejes ændres.
4. EO

Søge midler til:
a. Klatrevæg udendørs/indendørs
b. Petanque bane ved HIF Klubhus

Ejvind orienterer om, at vi kan søge Mellembypuljen om denne typer
aktiviteter.
Der er to holdninger til dette i Lokalrådet. Den ene, at ønsker og initiativer
skal komme ”nedefra” fra dem, som oplever behovet for det. Den anden, at
det er vigtigt at vi tager initiativet og går foran.
Konklusion: Vi prioriterer at søge til en petanque-bane. Selvom der er god
stemning om klatrevæggen, er der enighed om at vente til senere, når hallen
står færdig og vi har et bedre overblik over indendørs muligheder for den.
Ejvind undersøger, om der er muligheder for petanque i nærheden af
klubhuset samt spørger bredt til interesse for det i byen.

5. SH

Bypedel, markering af opstart

Søren orienterer: Der er ikke noget mødested endnu. Den container,
vi troede på sidste møde skulle være til bypedellen, er det ikke. Der er
derfor ingen steder til værktøj. Det står derfor hjemme hos Søren. De
10.000 kroner er kommet ind for. Øremærket til benzin og
småredskaber. Kommunen stiller en plæneklipper-traktor til rådighed.
Der er tilsyneladende et problem med græsslåning på Sogneskellet.
På nuværende tidspunkt giver det ikke mening at have en
opstartsfejring, da der stadig mangler noget for at ordningen er i gang.
P.t. er der kun 2 bypedeller. Det kan være svært for dem, som har
meldt sig som frivillige til ordningen, at holde gejsten, når opstarten
trækker ud.
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Ejvind opfordrer Søren til at deltage (”invitere sig selv”) til møder i
kommunen (konkret et møde mellem Liselotte Nielsen og Niels
Ålund). Søren opfordrer til, at Lokalrådet tager action på det i forhold
til at bypedellerne får et mødested.
Konklusion: Ejvind kontakter Jørgen Korshøj på vegne af Lokalrådet
for at få 1) et opholdsrum og 2) et opbevaringssted til værktøj og
materialer for resten af sæsonen.
Der er et opmærksomhedspunkt med at leje en container. Hvis vi gør
det selv ud af de 10.000 kr., koster det 3000 kr. + en månedlig leje.
Søren: Vi behøver den kun i sommerhalvåret. Materialerne skal
tilbage til Materielgården om vinteren, hvor kommunen vedligeholder
dem.
SN anmoder EO om at kontakte Horsens Kommune att. Liselotte
Nielsen for afklaring af, hvorfor der ikke bliver klippet græs i
Sogneskellet.
6. EO
Hundeskov, tilbagemelding fra private ejere
Ejvind har kontaktet ejerne af de tre private skovområder, som vi
prioriterede at se på ved sidste møde.
To af de tre lodsejere takkede pænt nej, da de ser deres aktiviteter i
skoven som uforenelige med en hundeskov.
Lyneborg Madsen, som ejer skoven på den anden side af Kirkevej,
har meldt tilbage, at han synes, det lyder som et spændende projekt.
Konklusion: Ejvind ringer til ham for at tale nærmere og for at sætte et
møde med kommunen op, hvis han stadig er positiv over for ideen
efter en snak med Ejvind. Androulla Winding, som oprindeligt
henvendte sig til Lokalrådet med ønsket om en hundeskov, inviteres
også med til mødet.
7. Alle
Velkomstfolder til Hovedgård,
kontakt i Horsens Kommune: Mette Munk
Vi vil gerne gå videre med at få information med ud i tilflytterbrevet fra
kommunen. Bente informerer om, at der tidligere har været aftalt, at vi kan
få noget med ud om Hovedgård, når kommunen sender velkomstmateriale
ud.
Konklusion: Helle (HS) står for dette og udarbejder et forslag til information
om frivillige foreninger mm. i Hovedgård. Dette kan sendes rundt på mail og
drøftes inden næste møde.
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8. EO

Hjemmeside
a. Webmaster.
Helle har fået administratoradgang i forhold til at lægge
referater op. Ejvind og Lene kan hjælpe, hvis Helle får brug for
det.
b. Oplysning om placering af Hjertestarter
Vi opdaterer hjemmesiden med placering af hjertestartere i
byen. Med information om den, som Lokalrådet har
sponsoreret.
Vi har Hjerteløbere i Hovedgård.
c. Anmode om fællesmøde med brugere af Klubmodul
Ejvind har talt med Jacob Rørmose, som vil indkalde til et
møde og erfaringsudveksling om hjemmeside med de
foreninger, som bruger Klubmodul. Mødet bliver sandsynligvis
efter sommerferien. Vi skal være opmærksomme på at kaste et
blik på, om alle relevante er inviteret med, når vi får
invitationen.

9. VC

Råger, Hovedgård Jagtforening

Højttaleren virker ikke rigtigt mere, og jægerne kan ikke holde dem
nede. På nuværende tidspunkt kan vi ikke gøre mere.
Vagn bringer punktet på dagsordenen på et senere møde, hvis det
bliver relevant at tage op igen.
10. EO
Horsensvej

Cykelsti og trafikdæmpning Vestergade og

Ejvind informerer om, at han har fået en mail fra kommunen om deres
planer med at øge trafiksikkerheden med cykelsti og trafikdæmpning.
Der er afsat midler på budgettet til krydset ved Røde Kors og
cykelbane på Horsensvej. Vestergade er der ikke nogen konkrete
planer om endnu, men det bør tænkes ind i forbindelse med
kloaksepareringen. Ejvind har forsøgt at følge op hos kontakten hos
kommunen uden held. Det fortsætter han med.
Søren spørger til, om der er planer i kommune om at renovere hallens
p-plads? Vi drøfter kort, hvordan dette relaterer sig til, at byggeriet af
multihallen går i gang snart.
11. EO

Fællesmøde Horsens Kommune, se mail

Ejvind deltager i dette møde for at få gode input til fundraising og
vores ansøgning om den grønne masterplan.
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Invitation til møde
om områdefornyelse.msg

12. EO

Info fra møde i Samby den 6.6.2019

Ejvind giver et mundtlig referat fra mødet, som blev afholdt i
Østbirkhallen, hvor der var en rundvisning i forbindelse med mødet.
Ejvind blev valgt til næstformand i Forretningsudvalget, og der blev
vedtaget et kommissorium for SAMBY. Svend Jørgensen er formand
og har et stort netværk ind i kommunen. Det er vigtigt for Samby og
Lokalrådene.
I henhold til Sambys mødeplan er der møde i Hovedgård i oktober
2020. Der vil vi gerne kunne vise rundt i den nye hal. Samby har
møde ca. hver tredje måned på skift i hver af de i alt 9 byer.
Temaer på mødet d. 6. juni var bl.a.:
Der blev talt om forringelser af bustrafikken i lokalområderne, hvor der
har været henvendelse til kommunen med henblik på at få dem til at
gøre noget.
Brugernævnene på de lokale biblioteker nedlægges, og bibliotekerne
er blevet filialer af Horses Kommunale Biblioteker. Det betyder bl.a.
noget i forhold til lokale arrangementer på bibliotekerne. Her var
holdningen, at det er vigtigt at bibliotekerne informerer om
arrangementer, også andre steder end på sociale medier. I Nim har
de fået bevilget et udhængsskab, som står centralt i byen.
Udstykninger til parcelhusgrunde. I nogle lokalområder er der kun
private udstykninger, mens kommunen udelukkende annoncerer for
de kommunale grunde. Det er et ønske, at der kan annonceres lidt
bredere, også kommunalt, da det er vigtigt for udviklingen i
lokalsamfundene med private parcelhusudstykninger.

13. Lene

Frivillige til Horsens Kræmmermarked 25.-28. juli.

Lene orienterede om baggrunden for punktet:
Før i tiden har tennisklubben og Idrætsforeningen haft opgaven.
Idrætsforeningen har den i år. Det er ca. 30.000 kr. som foreningen
kan tjene på opgaven. Det er besluttet, at pengene i år går til
Multihallen. Der skal dækkes ca. 50 vagter, og opgaverne er primært
distribution af varer til boderne.
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Keld og Lene koordinerer opgaven for Idrætsforeningen. De har
spurgt Østbirk IF, om de vil være med til at dele om opgaven. Det har
de møde med ØIF om på søndag d. 23. juni kl. 13. (Opfølgning: Det
blev på mødet mellem HIF og ØIF aftalt at deles om opgaven. Derfor
skal der findes halvdelen af ovenstående).
Opfordring til, om man i Lokalrådet kender nogen, som vil være med
til opgaven, at prikke til dem. Også til at dele opslag på Facebook,
bl.a. også en vagtplan.
Det er Lene, man melder tilbage til.
14. Alle
Næste møde
Tirsdag 24. september kl. 19.00 hos Helle (HS), Ørskovbæk Parken
17 (det eneste hus på vejen med fladt tag).
15. Alle
Evt.
Ejvind: Har haft en snak med Jørgen Korshøj om kommunens budget
2020, hvor Syd indkørsel til Hovedgård (ved Grillhytten) ombygges til
en rundkørsel.
Vagn: På hovedgaard.dk står der, at det er Lokalrådet, man skal
kontakte angående fitnessredskaberne.
Legepladsen + underlaget i anlægget er Borgerforeningens.
Det skal rettes på hjemmesiden.
Det blev kort opridset, at man som referent bør give en frist for
eventuelle kommentarer til referatet. Det betragtes som godkendt
efter denne frist. Indkomne kommentarer indarbejdes i referatet, inden
det lægges på hjemmesiden.
Referent: Helle Bækkelund Sørensen (HS)
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