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REFERAT 

Lokalrådsmøde d. 27. august 2020 hos Ejvind, Tornbjerg 27 

 

Deltagere:  

Bente Gleerup (BG) 

Lene Henriksen (LH) 

Helle B. Sørensen (HS) 

Vagn Christensen (VC) 

Søren Haubjerg (SH) 

Martin Sørensen (MS) 

Ejvind Olsen (EO) 

 

Afbud: 

Mads Bjørn Jensen (MJ) 

Gæster: Hege Havnes og Rikke Langkjær, Green Sustainable Landscape 

 

 

1. Alle, Ansøgning til Horsens Kommune vedr. Stationspladsen som projekt til 

Områdefornyelses puljen 

a. Drøfte revideret projekt vedr. Stationspladsen fra Green Sustainable Landscape (GSL) til 

beløbsramme på 2 Mio DKK. Fra GSL deltager Rikke Langkjær og Hege Havnes 

b. Ny ansøgning skal indsendes senest 3. 11. (udskudt fra oktober) 

c. EHO har sendt revideret oplæg til Horsens Kommune for en forhåndsudtalelse.  
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ad c: Konklusion: Ejvind ringer og følger op snarest for at få en tilkendegivelse på oplægget, så 

det kan justeres inden ansøgningsfristen, hvis der er behov for det. Da der ikke har været noget 

respons fra kommunen på henvendelsen. 

 

Hege og Rikke fra GLS deltog i punktet og præsenterede oplægget om projektet for 

Stationspladsen samt deres bagvedliggende tanker og visioner for det. Oplægget er struktureret 

i A, B og C, og der er enighed om, at område C vil være det mest oplagte at gå i gang med først 

og arbejde sig ”ud” mod B og A (B er relateret til station og togstop, mens A er transport og 

logistik med busholdeplads og p-pladser). Den bagvedliggende vision er at gøre Østergade til et 

centrum med en historisk forankret identitet. Det er byens oprindelige centrum.  

 

Bente udtrykte ønske om, at der bliver plantet et grantræ i forbindelse med den grønne 

beplantning i område A, så vi har et juletræ i byen.  

Lene spurgte til behovet for vedligehold, når engang projektet er etableret med beplantning. 

 

Oplægget benytter en række forskellige materialer både på jorden, under jorden til plantehuller 

og grønne træer og planter. Bæredygtighed og genbrugsmaterialer er centrale værdier, og i 

Hovedgård har vi P. Olesen som en markant virksomhed i forhold til genbrugsmaterialer.  

 

Konklusion: Ejvind kontakter P. Olesen med henblik på ideen om at renovere stationspladsen 

med genbrugsmidler 

 

2. EHO, INFO fra Samby møde i Egebjerg. 

 Ejvind og Martin deltog i mødet d. 15. juni i Egebjerg. Ejvind fremhævede følgende punkter fra 

mødet: 

Der er nu aftalt et fast bindeled ind i Horsens Kommune i form af to kontaktpersoner ind: Peter 

Didriksen for tekniske spørgsmål og Jørgen Korshøj for politiske. 

Der er planer om at etablere UUL som et fast politisk udvalg i næste byrådsperiode (det er et §17.4-

udvalg nu). Vigtigt at der også fremover er tæt kontakt til lokalsamfundene og græsrødderne, og at 

SAMBY kan rådgive et stående politisk udvalg.  

Næste møde er i Hovedgård d. 22. oktober i hallens cafeteria. Ejvind aftaler nærmere med Lene ift. 

evt. præsentation af hallen, når vi er tættere på mødetidspunktet.  

Mere om SAMBY på dette link: https://horsens.dk/Politik/RaadNaevn/SAMBY 

 

3. EHO, Hundeskov, 3 ha areal Ørridslevvej 12 bag Integreret Institution. Hvad kan der også 

placeres på arealet. Evt. Cykel Cross bane, Krolf bane.  

Kommunen har kontaktet nuværende lejer med henblik på opsigelse af lejemål. Høringsfrist 1. 

september. 

Ejvind har kontakt til Bo Karlshøj Riis, Horsens Kommune. Vi er blevet spurgt til, hvad der ellers 

kunne være på arealet ud over hundeskoven. 

Forslag/ideer: Trampolin (være godkendt til offentlig brug + checkes af en instans en gang om året), 

skaterbane, mountainbike-bane, parkourbane. Det skal være Lokalrådet, som søger Mellemby-

puljen. 

 

4. SH (EHO), INFO vedligeholdelse af Grønne områder.  

Niveauet af kommunens vedligehold af de grønne områder er mangelfuldt. Søren har overdraget en 

liste med kontaktpersoner i kommunen til Ejvind, som følger op med dem.  

 

5. ALLE, Togstop i Hovedgård. Kommentar til oplæg fra Horsens Kommune.  

Møde med borgmesteren d. 2. september kl. 11. Ejvind og Vagn deltager. Formålet med mødet er at 

afklare, hvordan kommunen tager dialogen med trafikudvalget på Christiansborg. Et kommende 

borgermøde skal arrangeres af Lokalrådet. 

 

https://horsens.dk/Politik/RaadNaevn/SAMBY
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6. 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 2020?  

Vi har tidligere drøftet dette, hvor vi blev enige om at vente, til Multihallen står færdig. Der er 

opbakning til, at Ejvind går videre med en ansøgning til en film om Hovedgård (§17,4 udvalget). 

 

7. Julebelysning og trampolin, ansøge om midler til ny Julebelysning og opstilling/placering af 

trampolin? (Trampolin behandlede vi under punkt 3, Arealet i forbindelse med hundeskov) 

Der er opbakning til, at vi søger midler til julebelysning. Det kan være i lysmasterne eller anden 

belysning. 

Konklusion: Ejvind kontakter juletræsudvalget i Borgerforeningen (Anders Boll og Henrik 

Andersen). 

 

8. ALLE, Årsmøde, afholdes den 16. september 2020. Møde afholdes i Hallens Cafeteria. Der er 

booket og bekræftet lokaleleje. Annonce i Østjysk Avis den 2.9.2020. 

a. På valg til bestyrelse er Ejvind Olsen (genopstiller), Mads Bjørn Jensen (genopstiller ikke), 

Søren Haubjerg (genopstiller ikke) 

b. Bestyrelses suppleant Martin Sørensen træder ind i bestyrelsen. Ny på valg som 

bestyrelsessuppleant er Niels Bjørn Povlsgaard, Engvangen 7, 8732 Hovedgård 

c. Revisor Kaj Clemmensen 

d. Revisor suppleant Bjerne Bruhn 

e. Ordstyrer Christian Steffensen 

f. Referent Helle Sørensen 

g. Gennemgang Beretning. Ejvind planlægger følgende temaer: Masterplanen, 

Petanquebanen, sponsorcykelløb, bypedeller, hundeskov, togstop, film i Hovedgård, 

cykelkantbaner på Horsensvej, ombygning af vejkrydset Vestergade/Horsensvej, værested 

for unge, udkørsel nord/syd, Hjertestarter (?), vores hjemmeside 

 

Punktet var primært et orienteringspunkt med en opfordring til, at vi spørger i vores netværk om 

interesse i at være med i Lokalrådet, hvor der skal vælges et nyt medlem på årsmødet. 

 

9. Evt.  

a. Hjertestarter: Lokalrådets hjertestarter ved Skovly er blevet taget ned og er fjernet på kortet. 

Vi finder ud af, hvad det koster at vedligeholde den og undersøger, om den evt. kan sættes 

op ved hallen eller fodbold stadig som Lokalrådets hjertestarter. Ejvind kontakter Torben på 

Skovly og undersøger omkostningerne ved det. 

b. Shelteret i Anlægget kan bookes via Lokalrådets hjemmeside (tak for hjælpen til Dan, tidl. 

Borgerforeningen). 

c. Gadebelysning mellem Præstevænget og ud på den anden side af den kommende 

hundeskov ud af Ørridslevvej. P.t. er der ingen gadelys.  

d. Der burde være sten/fast sti fra Fruenshave til Vildrosen. 

e. Belægning fra Fruenshave til Tornbjerg 

f. Ejvind har været med på Tv2 Østjylland om togstoppet. Det skal vi have med på årsmødet. 
 

Referent: Helle Bækkelund Sørensen 

 

 


