
1 
 

 

 

 

REFERAT 

Lokalrådsmøde d. 13. januar 2021 kl. 19.00 (online-møde) 

Deltagere:  

Lene Henriksen (LH) 

Helle B. Sørensen (HS) (referent) 

Vagn Christensen (VC) 

Ejvind Olsen (EO) 

Viggo Holm Jørgensen (VJ) 

Niels Povlsgaard (NP) 

Martin Sørensen (MS) 

 

1. NP, Regnskab, oprettelse af foreningskonto, tilskud fra Horsens Kommune, 

kontakt til sponsorer i Bannerreklame 

Niels har fået oprettet kontoen, og vi afventer nu, at tilskuddet for 2020 bliver overført. 

Niels kontakter sponsorerne, som har bidraget til vores bannerreklamer for at høre, om de 

vil bidrage med 300 kr. i 2021. Det drejer sig om følgende: 

1. Fysioterapeuterne i Hovedgård 

1. Hairhouse 

2. Hovedgård VVS 

3. Jylland Kartonlager 

4. Kagehuset Hovedgård 

5. Østjysk Avis 
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6. Nielsen & Toubøl 

7. Hovedgård Blikkenslagerforretning 

8. Hovedgård Autoværksted 

9. Hovedgård Maskinhandel 

10. Stoppestedet 

11. Klippestuen Hovedgård 

12. Anlægsgartner Søren Haubjerg 

 

2. NP, Hjertestarter Nyt batteri og Elektroder, Opsættes hvor i Hovedgård 

Baggrund: Tryg Fonden har sagt nej til at sponsere batteri, elektroder og udvendigt skab 

med strøm. Skal Lokalråd betale for nyt batteri, elektroder og udvendigt skab med strøm til 

kr.? 

Status: Niels har været i kontakt med en nabo, som arbejder inden for sikkerhedsområdet i 

SafetyGroup. Han vurderer, at batteriet og elektroder kan udskiftes for ca. 3500 kr. Han vil 

låne os et opvarmet skab, som Ejvind kan installere. Det sættes op ved Vagns Radio, som 

vil sponsorere strøm. Det blev besluttet, at vi kører uden serviceaftale. 

To hjertestartere i byen er tilgængelige 24 timer i døgnet. Vi mangler reelt en hjertestarter, 

som er tilgængelig ud til vejen og som kan ses fra bil. Dette kan vi løse ved at sætte den 

op hos Vagns Radio. 

OBS på, at den skal registreres igen i oversigten over hjertestartere (hjertestarter.dk) 

 

3. EHO, Status ansøgning til Områdefornyelse af Stationspladsen 

Vores ansøgning er blevet godkendt i kommunens Plan- og Miljøudvalg på møde d. 12. 

januar. Se punktet med indstilling og vurdering her: 

https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/42/42-3000 

Ejvind kontakter kommunen for at høre mere om den kommende proces. Det omfatter bl.a. 

afklaring af den konkrete bevillings beløb, udbud af opgaven og de eventuelle justeringer 

af forslaget. 

Ejvind har informeret Green Sustainable Landscape om godkendelsen af 

områdefornyelsesprojektet.  

 

4. EHO, Status etablering af Hundeskov 

For at der kan etableres hundeskov på arealet bag Integreret Institution på Ørridslevvej, 

skal der være en hundeforening (da området kan anvendes til foreningsaktiviteter).  

https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/42/42-3000
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I Hovedgård er der gang i et intensivt arbejde for at etablere en Hundeforening, således at 

vi kan tage hul på den næste fase med at få udviklet på området ved Ørridslev. Ejvind er i 

kontakt med Androulla Winding, som melder positivt på arbejdet med at formulere 

vedtægter og have mange interesserede, som har tilkendegivet at være med. 

 

5. EHO, Status etablerer gadelys og cykel kantbaner på Ørridslevvej frem til 

Integreret Institution 

Vi har fået en bekræftelse fra kommunen om, at der bliver sat gadelys op fra 

Præstevænget til byskiltet. Meldingen er, at det bliver etableret i vinteren 2020/2021. 

Ejvind har forespurgt på at kunne få anlagt cykelkantbaner. Der var muligvis en 

misforståelse i dialogen med kommunen, da de meldte negativt tilbage på en cykelsti. 

Ejvind har svaret med en præcisering af, at det ikke er en cykelsti, men kantbaner. Dette 

er der ikke kommet respons på fra kommunen. 

 

6. VC, EHO, Status Togstop i Hovedgård. 

Det planlagte møde med borgmesteren i december er udskudt til d. 20. januar. Ejvind har 

forespurgt på processen med at opdatere analyserne og tallene på passagerer mm. OBS 

på, at der kan være andet, der også bør korrigeres (fx om kroen) 

Vi afventer, hvor langt kommunen er kommet, før vi kan komme videre.  

Opfølgning: Ejvind har efter mødet sendt en mail om, at kommunen forventer at have et 

revideret oplæg i begyndelsen af uge 3, således at der afholdes møde d. 20. januar. 

 

7. Alle, Promotion film. Skal Hovedgård have promotion Film 

Vi har tidligere besluttet at afvente den nye hal, før vi tog en beslutning om en eventuel 

promotion-film. Lene orienterede om hallen: Alt er færdigt indvendigt, så nu mangler der 

lige på udearealerne. 

Det spørgsmål, vi skal tage stilling til, er hvad vi skal bruge den til? Vi har mange initiativer 

i gang, så hvornår er den bedste tid til at lave en film? Der er forskellige holdninger til, om 

vi skal have en promotion-film og hvad den i givet fald skal promovere. 

Niels nævner eksemplet fra Ejer Bjerge/Tebstrup, hvor man har gjort noget ud af at 

præsentere byens borgere som en branding (tilflyttere, dem som altid har boet der, 

forskellige aldersgrupper mm).  

Ejvind kontakter Anders Boll for at få en idé om, hvad det kan koste. Som grundlag for at 

vurdere, om vi skal søge Mellembypuljen (med 25 % egenfinanisering) i år.  

Punktet tages op på det næste møde. 
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8. Alle Julebelysning 2021, Skal vi ansøge om midler. Se Foto Søvind Julebelysning 

Søvind har fået sat julebelysning op i 15 master.  

Der er enighed om at gå videre med at søge om julebelysning i Hovedgård. Der er 

enighed om, at det skal være noget, der er afgrænset, fx et stykke af Horsensvej og et 

stykke af Vestergade. 

Vi skal være opmærksomme på, at der til et sådant initiativ skal være nogen, som har lyst 

til at være frivillige til at sætte belysningen op og tage den ned igen samt på, at det skal 

opbevares et sted. Vagn nævner, at der findes julebelysning, som sidder fastmonteret på 

lygtepælene. 

Ejvind laver et udkast til en ansøgning. 

 

9. Alle, Udlægning af områder til Biodiversitet herunder nyt område til bassin for 

overfladevand 

Ejvind og Søren Haubjerg har sammen med to repræsentanter for kommunen været rundt 

for at besigtige 5 områder i Hovedgård. Det blev besluttet at udvælge 1-2 områder der kan 

udlægges til øget biodiversitet. Der kommer et oplæg fra kommunen i uge 3. 

Vi er enige om, at der er gode projekter og ideer bl.a. omkring Sogneskellet, som vi gerne 

vil gå videre med. Det er naturligvis vigtigt, at naboerne til områderne høres. 

 

10. Alle, Gennemgang/opdatering af idekatalog. Fil vedhæftet. 

Alle kommer med input til idekataloget (som udsendes i Word-format sammen med 

referatet). Idékataloget er et vigtigt grundlag for at prioritere Lokalrådets arbejde. 

Til punkt 4, Forlængelse af Coldingvej:  

Helle fortæller om bekymringerne i Ørskovbæk Parken om, at børnene (der bor p.t. 40 

børn i alderen 0-16 år) vil komme til at krydse en befærdet Coldingvej med tung trafik til 

industriområdet. Børnene, som kommer på cykel fra Kattrup, Vinthervej og 

Katrinelundsvej, vil få den samme problematik på vej til skolen. Den bekymring deler vi i 

Lokalrådet. 

De ideer, der er sendt ind til kommunen i december til vejplan og infrastruktur, kommer i 

høringsproces. Det er meget vigtigt, at borgerne kommer med høringssvar, så de 

bekymringer, Helle refererer, kommer med som høringssvar. Der er generelt enighed om i 

lokalområdet, at der er behov for en omfartsvej, og der er behov for bedre trafikafvikling for 

virksomhederne i industriområdet. 

Skal vi melde Lokalrådets holdning klarere ud? Lokalrådet er af den holdning, at den 

rigtige løsning er Skråvejs-løsningen for at fredeliggøre den indre del af byen og 

efterkomme et stort ønske fra Industriområdet. Dette kan formidles i en pressemeddelelse, 

når høringsperioden går i gang. Lokalrådet vil også afgive et høringssvar. 
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Til punkt 9: Oprettelse af skæve/ujævne fortovsfliser: 

Vagn peger på, at der er behov for at gøre noget ved dette. Herunder også opkørsler til 

stier, fx på Coldingvej ved stien over for N.P. Danmarksvej til Ørskovbæk Parken. 

Til punkt 13, Vedligeholde stier i og omkring Tornbjergskoven: 

Niels: Stierne forskellige steder i byen begynder at have en dårlig belægning i skovene. 

Det er kun de offentlige stier, vi kan gøre noget for at få renoveret ved at kontakte 

kommunen og grundejerforeningerne. Vagn er tovholder på arbejdet, herunder at tage fat i 

de relevante afdelinger i kommunen. Han laver en liste, som alle kan komme med 

kommentarer til via idékataloget. 

 

11. Alle, Indlæg sendes til Østjysk Avis vedr. vores arbejde 

Helle laver et udkast til en kommunikationsplan, som vi kan arbejde ud fra. 

Vi har mange budskaber, som det er vigtigt kommer ud. Både på igangværende sager og 

når disse afsluttes. Eksempelvis bevillingen til områdefornyelse af stationspladsen. 

Medierne kan både være lokalaviser, Horsens Folkeblad, Facebook/Hjælp hinanden i 

Hovedgård, osv.  

 

12. Alle, Dato for næste møde: 24. marts 2021, kl. 19.00 hos Ejvind.  

Hvis vi skal holde mødet online, vil vi bruge en anden platform end Skype (Vagn har 

abonnement på Zoom, Ejvind på Teams). 

 

13. Evt. 

Lene har meldt ud, at hun stopper i Lokalrådet efter 7 år. Det er usikkert, om der kommer 

en ny repræsentant fra Idrætsforeningen. Lene har skrevet til Idrætsforeningens 

Hovedbestyrelse om at finde en ny repræsentant. Lene fortsætter frem til næstkommende 

årsmøde. Allerede nu takker vi i Lokalrådet Lene for hendes store indsats. 

Vagn har talt med Anne Mette Zacho, fra P Olesen (amz@p.olesen.dk) om udvikling af 

Savværksgrunden. De inviterer til at komme med input til forskellige former for byggeri og 

boligformer, som man kunne ønske sig at have i byen.  De nuværende boliger er på 82 - 

102 m2. Resten af området kunne være boliger med blot et værelse mere, og hele 

området bør få en “anderledes” byggestil - kvalitetsbyggeri måske med fælleshus - med 

sigte på, at tiltrække borgere både nordfra samt lokale, der gerne vil blive boende i byen, 

men i dag kommer fra de større huse. Det kunne være et af forslagene. Lokalrådet må 

gerne komme med forslag, så vi kan skubbe lidt på i forhold til at komme med input og 

ideer. Tages op på dagsordenen på et senere møde. 

mailto:amz@p.olesen.dk
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Niels: I Facebook-gruppen Hjælp Hinanden i Hovedgård observerer han, at der nogle 

gange er en hård tone. Vi skal overveje, om vi som Lokalråd skal have en holdning til det. 

Administrator for gruppen (Michael Træholt Madsen, eneste administrator for en meget 

stor gruppe) har netop i aften lagt noget op om regler for kommunikation i gruppen. Det er 

et positivt tiltag. 

Vagn har givet forslag til kommunen om 900 meter cykelsti ved Serridslevvej. Denne vil 

kunne indgå i den planlagte og budgetterede cykelsti fra Horsens til Tvingstrup (pris 18 

mill). Forslaget med de 900 meter kan dannes snarest, og derved har man en fornuftig 

cykelrute til Horsens. 


