
 

Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune 
 

 

 

Referat lokalrådsmøde den 7.10.2020 kl. 19.00 hos Ejvind Olsen, Tornbjerg 27, 8732 Hovedgård. 

Mødedeltagere: Vagn Christensen, Niels Povlsgaard, Viggo Jørgensen, Ejvind Olsen (ref.) 
Afbud deltagere: Lene Henriksen, Helle B. Sørensen, Martin Sørensen, Bente Glerup 
 

1. Konstituering af bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Ejvind Olsen Formand 

Martin Sørensen Næstformand 

Niels Povlsgaard Kasserer og Suppleant 

Helle B. Sørensen Sekretær 

Vagn Christensen Bestyrelsesmedlem 

Viggo Jørgensen Bestyrelsesmedlem 

Lene Henriksen Bestyrelsesmedlem 

Bente Glerup Bestyrelsesmedlem 

 

Niels Povlsgaard kontakter Mads Bjørn Jensen for overdragelse af regnskab, bilag og beholdning. 

 

2. ALLE, Ansøgning til Horsens Kommune vedr. Stationspladsen som projekt til 

Områdefornyelses puljen 

a. Drøfte udfald af møde med Horsens Kommune den 25.9.2020 vedr. revideret projekt til 

Stationspladsen, med beløbsramme på 2 Mio DKK. 

b. Tidsplan for projekt udarbejdes 

c. Kommentar i ansøgningsbrev, Samarbejde med P. Olesen vedr. genbrug 

d. Ny ansøgning skal indsendes senest 3. november 2020 

 

Ejvind kontakter Horsens Kommune att. Lene Holmgaard for oplysning om hvilke fonde det kan 

være formålstjenstligt at ansøge om midler fra til projektet. 

 

Ejvind udarbejder ny ansøgning med organisations diagram, budget og følgebrev til Horsens 

Kommune  

 

3. ALLE, Kommentar til Udkast til Hundeskov, 2,8 ha areal Ørridslevvej 12 bag Integreret Institution. 

Hvad kan der også placeres på arealet. Evt. Cykel Cross bane, Krolf bane, Værested til Unge evt. 

Hytte. 

 

Det blev besluttet at hele området på 2,8 ha skal indhegnes til Hundeskov, med sti adgang Nord for 

Hundeskov langs med Integreret Institution. 

Adgang for større køretøjer som traktor skal ske via låge mod Ørridslevvej. 

 

Ejvind ansøger om midler til Hundeskov fra Mellemby Puljen til: 

- Opsætning af hegn 

- Anlæggelse af stier 

- Bænke og borde 

- Affaldsstativer 

- Indkøb af træer 

- Etablering af ”Vild Natur” 

 

Efter gennemgang af Udkast til Kontakt mellem Horsens Kommune og Hovedgård Lokalråd er der 

kommentar til § 6 stk. ”Drift af Areal og Hegn” hvor det er oplyst at Lokalråd skal slå græs og fjerne 

uønsket opvækst. 
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Ejvind anmoder om aftale med Horsens Kommune således, at de én gang om året slår ”Vild Natur”, 

og en gang om måneden tømmer affaldsbeholdere. Øvrigt vedligehold af området varetages af 

Pedelordning. 

Ejvind afklarer om nuværende hegn mod Integreret Institution kan udgøre Hegn om Hundeskov mod 

øst. 

 

 

4. VC, EHO, Togstop i Hovedgård. Kommentar fra møde med Borgmester Horsens Kommune. 

Præsentation af plan for Togstop er fastlagt med følgende datoer: 
- 4.11.2020, kl. 12.30 – 13.30, Offentliggørelse af plan for politikker og pressen på Hovedgård 

Bibliotek 
- 6.11.2020, kl. 10.00 – 15.00, Præsentation af plan for Transportminister på Hovedgård Bibliotek. 

Præcis tidspunkt oplyses senere. 
- 18.11.2020, kl. 18.00 – 19.00, Borgermøde præsentation af Togstop plan på Hovedgård Skole 
 
Ejvind kontakter Peter Sørensen for at svar på spørgsmål vedr. fremtid for rute 202 efter etablering 
af Togstop i Hovedgård. 
Efter afholdelse af Pressemøde uploader Ejvind Togstop Plan på vores hjemmeside og oplyser om 
planen via FaceBook ”Hjælp Hinanden i Hovedgård” 
 
 

5. ALLE, Promotion film. Horsens Kommune har afsat midler til produktion af promotion film i 

mellembyer og landsbyer. Søvind vil være første Mellemby der får produceret film der i format kan 

vises på hjemmeside og Facebook. Ansøge om midler til 2021. Der er ifg. Jørgen Korshøj ikke afsat 

midler til produktion af nye film. 

 

Det er usikkert om hvilken værdi en sådan film har for Hovedgård og potentielle nye indbyggere. 

Punktet drøftet på næste bestyrelsesmøde efter der har været mulighed for at se Promotion film der 

er udarbejdet til Søvind. 

 

6. ALLE, etablerer gadelys og forlænge fortov på Ørridslevvej frem til Integreret Institution 

 

Ejvind sender brev til Horsens Kommune att. Teknik og Miljø med anmodning om at etablere mere 

belysning på Ørridslevvej. I brev henvises til at der cykler mange skolebørn på denne strækning. 

 

7. ALLE Julebelysning 2021, Henrik Andersen og Anders Bohl ser gerne etablering af ny  

Julebelysning. Det skal dog afklares hvem der opsætter, nedtager og opbevarer julebelysning. 

Opbevares evt. hos Hovedgård Fjernvarme. 

 

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde efter det har været muligt at bese ny Julebelysning i 

Søvind. 

 

8. ALLE, Fjernvarme til Sogneskellet og Katrinelundsvej. Kommentar fra Lokalråd? 

 

Ejvind informerer Hovedgård Fjernvarme om at vi følger udviklingen, så eventuelle gravearbejder 

kan kordineres, men derudover ikke ønsker at arrangere sig i debatten om udbygning af 

Fjernvarmen. 
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9. ALLE, Hjemmeside Web Master 

 

Ejvind kontakter Klubmodul for oplysning hvor mange gæster/klik vi har på vores hjemmeside. 

Lokalråds hjemmeside skal holdes på et informativt niveau omkring hvad der aktuelt arbejdes med, 

og hvilke aktiviteter der planlægges med fremover  

 

 

10. ALLE, Dato for næste møde 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13.1.2021 kl. 19.00 hos Vagn Christensen, Skovbrynet 5, 

8732 Hovedgård 

 

11. Evt. 

 

Ejvind kontakter Horsens Kommune att. Teknik og Miljø for afklaring af muligheder for etablering af 

”Vild Natur” på dele at Grønne Områder i Hovedgård. 


