REFERAT
Lokalrådsmøde d. 24. september 2019 hos Helle,
Ørskovbæk Parken 17

Deltagere:
Bente Gleerup

(BG)

Lene Henriksen

(LH)

Helle B. Sørensen

(HS)

Vagn Christensen

(VC)

Mads Bjørn Jensen

(MJ)

Martin Sørensen

(MS)

Ejvind Olsen

(EO)

Afbud:
Søren Haubjerg

(SH)

1. MJ Status regnskab
Mads fremlagde regnskab. Vi drøftede særligt bannerreklamer på hjemmesiden og den bedste
placering af dem. Vi kunne se en fordel i at eksponere vores lokale erhvervsliv på forsiden af
hovedgaard.dk som en fælles bannerreklame. Indtægten kunne gå til at dække udgiften for at have
hjemmesidesystemet kørende. Lene nævnte, at der kunne være et opmærksomhedspunkt i, at
nogle sponsorer er knyttet til en bestemt idrætsforening, som de har aftalt at støtte.
Ejvind kontakter Jakob Rørmose igen angående bannerreklamer og klubmodul-siderne.
Lund er kommet med i SamBy. Derfor er der bedt Horsens Kommune om, at beløbet til SamBy
bliver hævet.
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2. SH Bypedel markering opstart
I Sørens fravær informerede Ejvind om punktet.
Der var ca. 20 personer til åbningen fredag d. 20. september. En person meldte sig som ny
bypedel og en anden overvejer stadig. Det er meget positivt.
Søren, Ejvind og Flemming laver en gennemgang af de steder, som kommunen skal holde i
henhold til deres plan, og laver en tilbagemelding til kommunen på de steder, hvor det ”halter”.
Noget tyder på, at planen ikke bliver fulgt, og det vil vi gerne bede om en opfølgning på. Fx søen
ved det grønne område, som skal renses op.
Vi har fået lokale til bypedel-ordningen på Hjemmet til værktøj og maskiner. Nu mangler vi bare et
rum, hvor de kan holde en pause og få en kop kaffe. For det er vigtigt at anerkende den frivillige
indsats med plads til det sociale og pauser.

3. EO Cykel kantbaner, Vestergade og Horsensvej
Ejvind har været i kontakt med kommunen, som har bekræftet, at der bliver lavet cykelkantbaner
både på Vestergade og Horsensvej. Det holder vi dem selvfølgelig op på. Kontaktpersonen i
Horsens Kommune er Trine Fogh Jacobsen.
Vi kan forudse nogle udfordringer på Vestergade i forhold til antallet af biler, som holder parkeret
der, når vejen samtidig bliver smallere pga. cykelkantbanerne. Det er selvfølgelig kommunen
sammen med færdselspolitiet, som finder den bedste løsning på det.

4. EO Klub/Værested for unge
Der har været nogle problemer med hærværk omkring shelter’en og hytten ved anlægget.
Ejvind foreslår, at vi kontakter skolen for at få en dialog om, hvad der kunne være nogle gode
rammer og væresteder til 7.-9. klasserne. Det er der stor opbakning til i Lokalrådet. Det er vigtigt,
at de unge får ejerskab for de ideer, der bliver taget op. Vi vendte kort mulighederne for at kunne
indrette noget med e-sport.
Lene: Anlægget er et godt sted for vores unge at være om sommeren. Der skal selvfølgelig være
fokus på, at der skal ryddes op og passes på tingene.
5. EO Flytning Vedslet Genbrugsplads
Der er sat penge af i kommunens budget til at flytte genbrugspladsen til Egebjerg. Ejvind har
indgivet et høringssvar på Lokalrådets vegne om, at vi er imod at lukke og flytte Vedslet.

6. EO Status Masterplan (Områdefornyelse Stationspladsen)
I oplægget fra Green Sustainable Landscape savner vi en konkretisering af, hvad der skal ske på
Stationspladsen, meget gerne en skitsetegning eller en anden type visualisering. Vi efterlyser også
en tydeligere vision for oplægget.
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Alle melder ind til Ejvind i forhold til målsætningen og visionen for oplægget. Lene giver et bud på
at ”oversætte” tegningen på første side til målsætninger.
Samtidig har en lokal arkitektfamilie henvendt sig til Ejvind og tilbudt sig med ideer til processen.
Brædstrup, Lund og Nim har fået del i områdefornyelsen og har fået nye byrum, som er gode
eksempler på, hvilke muligheder områdefornyelse giver.
Når der bliver aftalt møde med kommunen videre i processen, sørger Ejvind for at invitere os alle,
så dem, der gerne vil deltage, får mulighed for det.

7. EO Status Hundeskov
Processen, som var i gang ved vores sidste møde, er desværre gået i vasken. Søren og Ejvind har
sammen med kommunens repræsentant kigget på andre muligheder. Lige nu er det kommunens
jord bag Industriområdet, som vi går videre med. Androulla er allerede nu med på cc på mails.
Penge til hegn mm. kan søges af Mellembypuljen, hvor vi har en forventning (lovning?) på at få
støtte. Der kan være noget i forhold til læ og træbeplantning, da jorden ligger ret åbent.

8. EO Petanque Bane
Vi har fået 30.000 i støtte fra Mellembypuljen til at lave en Petanque-bane. Den præcise placering
skal afklares, men den skal ligge sammen med de øvrige aktiviteter på sportspladsen i nærheden
af tennisbanen.
Ejvind foreslår, at han vil illustrere placeringen ved hjælp af pinde og snor, så den endelige
placering kan aftales med idrætsklubberne. Målet er selvfølgelig, at alle er tilfredse. Han forventer,
at banen kan stå klar inden vinter.
På længere sigt kan der komme en klub, Hovedgård Petanque Klub (tidligst næste år).

9. EO Horsens Kommune Budget 2020
Ejvind har lavet en læsning af budgettet:
Der er afsat midler til en cykelsti Hovedgård – Horsens og 100.000 til bypedel-ordningen i
kommunen (i budgetteksten står der, at det er til værktøj og maskiner). Desuden er der afsat midler
til en kunstgræsbane.

10. EO Genåbning Hovedgård Station
Vores lokale arkitekt (se punkt 6) har udtrykt interesse for at arbejde for en genåbning af stationen.
Ejvind har opfordret ham til at kontakte Kasper (Jelling Rejser), som tidligere har interesseret sig
herfor. Lokalrådet lader denne hvile indtil videre.

3

11. Alle Næste møde
Næste møde bliver d. 28. januar 2020 hos Mads Bjørn, Hovedgårdvej 1 (nede for enden af alléen).
12. Alle Evt.
Sørens mail om Hjertestarterens batterier blev drøftet, særligt med henblik på, hvilke aftaler der er
om vedligehold af den. Mads vurderer, at det er mundtlige aftaler, der er lavet om det. (Søren er
kontaktperson på Hjertestarteren.)

Referent: Helle Bækkelund Sørensen (HS)
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