Hovedgård den 30.1.2020

Lokalrådsmøde den 28.1.2020 kl. 19.00-21.30 hos Mads Bjørn Jensen Hovedgårdvej 1, 8732 Hovedgård.
I mødet deltog:
Mads Bjørn Jensen
Vagn Christensen
Søren Haubjerg
Martin Sørensen
Lene Henriksen
Bente Glerup
Helle Bækkelund Sørensen (afbud)

Dagsorden
1. EHO, INFO fra Samby møde i Tvingstrup
2. EHO, Trafik, Vestergade og Horsensvej
3. EHO, Klub/værested for unge der ikke kan gå i ungdomsskolen. Kan det evt. Være ved Crossplads
der er etableret i Industriområdet. Evt. opsætte en Container. Forslag fra de unge. Anmode om penge fra
Mellemby puljen.
4. EHO, VC, Ansøgning til Horsens Kommune vedr. Stationspladsen som projekt til Områdefornyelses
puljen
5. EHO, Hundeskov, der skal findes områder der er ejet af Horsens Kommune og som er velegnet til
placering af Hundeskov
6. SH (EHO), INFO vedligeholdelse af Grønne områder, INFO fra møde med Horsens Kommune att.
Liselotte Nielsen
7. ALLE, Togstop i Hovedgård
8. ALLE, Bypedel midler til redskaber
9. EHO, Bypedel, redskabsskur
10. ALLE, Promotion film om Hovedgård
11. EHO, Horsens Kommune Planstrategi 2019
12. SH, Orientering om Hjertestarter
13. SH, MBJ, Fremlæggelse af regnskab vedr. Bypedel ordning
14. ALLE, Dato for Årsmøde, fastlægges
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Kommentar til punkter på dagsorden:
1. INFO fra Sambymøde i Tvingstrup 21. oktober 2019.
En oplægsholder fra Odinsgården Niels Rasmussen fortalte, at de ønskede at bygge ældreboliger i hele
Horsens Kommune, men at der mindst skal være 12 boliger. Horsens Kommune har i budget 2020 angivet
at de gerne vil have tryghedsboliger i hele kommunen og også i oplandet.
Lokalrådet blev enige om at arbejde med at udvikle boligmulighederne i Hovedgård fx flere ældreboliger eller
bofællesskaber. I første omgang vil der blive taget kontakt til Odinsgården og evt. dem der har bygget
seniorbofællesskaber i Brædstrup
Byggegrunde. Horsens Kommune vil i den nære fremtid gøre en indsats for at reklamere for byggegrunde i
hele kommunen og herunder også i Hovedgård.
Action, Martin, Vagn og Ejvind.
2. Trafik på Vestergade og Horsensvej
Horsens Kommune har svaret Lokalrådet, at de forventer at etablere kantbaner på Horsensvej samt ændring
af krydset Horsensvej/Vestergade i løbet af foråret 2020. Projektet er koordineret med SAMN Forsyning. På
et tidspunkt efter årsmødet i marts skal Lokalrådet have lavet en plan over ønsker til forbedring af vejnettet
og trafiksikkerheden.
Action, Ejvind laver et oplæg, som han rundsender til lokalrådet.
3. Klub/værested for unge
Der har været dialog med en gruppe unge, som mangler et sted at være. De nævnte at en container opstillet
ved crossbanen i Industriområdet kunne være en mulighed. Har haft samtale med Landbetjent omkring hans
holdning til et værested for unge i Industriområdet.
Action, Ejvind kontakter kommunen for at høre deres holdning til ideen.
4. Ansøgning til Horsens Kommune vedr. Stationspladsen som projekt til områdefornyelsespuljen
Hovedgård projektet er ikke blandt de udvalgte projekter, der indstilles til støtte i Kommunen, da projektet er
for omfattende. Men kommunen ser positivt på visionen i projektet, men projektet skal opdeles i delprojekter.
Lokalområdet vil også holde et møde med relevante personer fra kommunen for at præsentere visionen med
masterplanen og få input hertil.
I Masterplanen for Hovedgårds udvikling skal der være et afsnit om etablering af kvalitetsbyggerier med
grønne områder.
Action, Ejvind kontakter Niels Poulsgaard for at få projektet delt op i delprojekter og få illustrationer
på.
5. Hundeskov
Der skal findes områder, der er ejet af Horsens Kommune og som er velegnet til placering af Hundeskov.
Horsens Kommune har foreslået et areal bag fodboldopvisningsbanen. Der arbejdes videre med denne
mulighed. Der skal eksempelvis tages kontakt til Fodboldklubben, da de kan have en interesse i arealet.
Action, Ejvind afklarer med HIF og kontakter Horsens Kommune
6. INFO fra møde med Horsens Kommune om vedligeholdelse af Grønne områder
Lokalrådet har haft et møde med Horsens Kommune om vedligeholdelse af de grønne arealer. Kommunen
orienterede om, at de nye retningslinjer for vedligehold bliver, at de grønne arealer fremover vedligeholdes
efter behov. Lokalrådet er skeptisk, da det kan betyde, at standarden bliver ringere end i dag. Lokalområdet
vil følge udviklingen og opfordre borgerne til at ”Giv et praj” til Kommunen, når der er områder, der trænger.
Action, Ejvind INFO på hjemmeside om ny vedligeholdelses status
7. Togstop i Hovedgård.
På baggrund af Borgmesterens udmelding om, at Horsens Kommune går ind for åbning af Stationen
drøftede Lokalrådet et muligt togstop. Der var enighed om og opbakning i hele lokalrådet til, at Lokalrådet vil
gerne engagere sig i at få et togstop til Hovedgård. Togstoppet vil være attraktivt både for Hovedgårdborgere
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men også borgere udenfor Hovedgård eksempelvis Stensballe. Der bliver brug for at etablere flere
parkeringspladser. Det vil der være gode muligheder for ved Østergade. Lokalrådet nedsatte en lille
arbejdsgruppe, som vil arbejde videre i samarbejde med Horsens Kommune.
Action, Vagn, Martin og Ejvind
8. Bypedel
Horsens Kommune har afsat kr. 100.000 til indkøb af redskaber til de “foreninger” der tager action på
vedligeholdelse af grønne områder i lokalsamfund.
Bypedellerne mangler et redskabsskur. Der var enighed om at ansøge kommunen om midler til at opstille en
20 fodscontainer beklædt med træ på græsarealet langs med HIF-bygning med omklædningsrum (Ejvind).
Hertil vil lokalrådet anmode om nøgle til bypedellerne til adgang til fodboldklubhuset herunder til køkkenet
Action, Ejvind
9. Punkt 8+9 er sammenlagt
10. 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.
Lokalområdet vil gerne være med i næste rude, når der udpeges byer til promotion film.
11. Horsens Kommune Planstrategi 2019.
Lokalrådets kommentar til planstrategien er desværre ikke medtaget i den ny Planstrategi. Svaret fra
kommunen var, at de havde læst kommentarer, men at de ikke så anledning til ændringer.
Lokalrådet har også kommenteret ressourceplanen, herunder at det er uhensigtsmæssigt, at Kommunen vil
lukke Vedslet genbrugspladsen. I forlængelse af lokalrådets henvendelse er åbningstiderne blevet udvidet,
så nu er det op til borgerne at bruge genbrugspladsen.
12. Orientering om Hjertestarter
Elektroderne i hjertestarteren på plejehjemmet gælder indtil august 2020.
13. Fremlæggelse af regnskab vedr. Bypedelordning
Regnskabet blev gennemgået.
14. Årsmøde
Årsmødet blev fastlagt til den 25. marts kl. 19-22. Møde afholdes i hallens cafeteria, hvis der er plads.
a. På valg til bestyrelsen er Ejvind Olsen, Mads Bjørn Jensen, Søren Haubjerg. Søren genopstiller ikke, men
fortsætter som tovholder for bypedelordningen.
b. På valg til bestyrelsessuppleant er Martin Sørensen.
c. Revisor Kaj Clemmensen
d. Revisorsuppleant Bjerne Bruhn
e. Ordstyrer Christian Steffensen, Referent Helle Bækkelund.
Mulige oplægsholdere til årsmødet: Hege fra Green Sustainable (Ejvind), borgmesteren (Vagn) og Peja
Ejendomme (seniorbofællesskab i Brædstrup).
15. Evt.
De kunstgales værk ved biblioteket skal renoveres. Det kan godt blive dyrt. Det er uklart for Lokalrådet, hvem
der har ansvaret for at vedligeholde værket.
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