
 
Hovedgård Lokalråd 

 

Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune 
 

 

Mødereferat lokalrådsmøde den 8.9.2021 kl. 19.00 hos Ejvind Olsen Tornbjerg 27, 8732 Hovedgård. 

 

Deltagere:  
Niels Povlsgaard (NP) 
Bente Glerup (BG) 
Ejvind Olsen (EO) 
Vagn Christensen (VC)  
Martin Sørensen (MS) 
Flemming Iskov (FI) 
Mai Boi Pedersen (MP) 
Michael Træholt Madsen (afbud) 
Mia Hansen (afbud) 

 

1. Valg af referent 

a. Mai Boi Pedersen 

2. Mia Hansen holder pause fra Lokalrådet.  

a. Bente Glerup træder ind i stedet 

3. NP, Regnskab, Sponsorer i Banner reklame  

a. 1 halvår 2021 gennemgået.  

b. Udgifter til petanque bane og hjertestarter Vestergade 

c. Mangler stadig enkelte sponsorer 

4. VC, Borgerforslag Høj Musik, https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08462  

a. Ikke kun et Hovedgård problem, men et generelt problem i hele landet 

b. VC skrevet til dem at de skal kontakte Koda-Gramex. De kommer rundt på tjek 

c. EO ligger link på hjemmesiden med anbefaling om at man skriver under, hvis man ønsker 

5. NP, EHO, Status Områdefornyelse af Stationspladsen inkl. Møder med Erhvervsdrivende og 

Beboer 

a. EO og VC har afholdt møde med de erhvervsdrivende og beboerne i ugerne 24, 25 og 26 

2021 

b. Erhvervsdrivende er meget positive omkring fornyelsen og håber på at det vil bringe flere 

kunder derned 

c. Beboerne er indforståede med at det er et idégrundlag og ikke et færdigt projekt. Beboerne 

er åbne og bidrog selv med en masse gode forslag 

d. Billardklubben får penge for at chauffør på skolebusserne kan benytte toilet  

e. Ungdomsklubben er kommet med rigtig mange gode forslag 

f. Alle forslag/indlæg fra erhvervsdrivende og beboer er sendt til Horsens Kommune 

g. Næste møde aftalt til d. 27/9 ved Lene Holmgaard 

h. Info-skærm omkring projektet, Røde Kors vil gerne lægge ’vindue’ til. EO er ved at 

undersøge økonomi. Det skal ansøges sammen med fx palle-møbler til ungdomsklubben 

i. Er det muligt at få en udendørs infoskærm inkluderet i projektet? Pris ca tkr. 52. EO tager 

det med til næste møde 

j. Hvordan skal det præsenteres for borgerne i Hovedgård og hvordan får vi borgerne til at 

komme med gode idéer 

i. Fx gennem de lokale grundejerforeninger (de har mail-lister) 

ii. Fx gennem de sociale medier 

iii. Fx Gøre borgerne opmærksomme på at vi arbejder med det, men vente til vi har 

noget mere konkret som man kan forholde sig til  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08462
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k. VC, NP og EO laver noget information om, hvor er vi i processen og hvor er vi på vej hen. 

NP laver et skriv som udgangspunkt 

l. Tidshorisont:  

i. Frem til nytår arbejdes der på selve projektet 

ii. Efter nytår, forhandles i kommunen 

iii. Herefter godkendelse i byrådet, hvor der bliver der sat økonomi på 

iv. Forår 2022: forventes at her vil projektet gå i udbud 

v. Sommer 2022: tidligst opstart  

6. EHO, Status etablering af Hundeskov 

a. Vi er i høringssvar fasen. Der er kommet høringssvar fra Grundejerforeningen N.P. 

Danmarksvej omkring meget tæt placeringen af hundeskov mod den forventede forlængelse 

af Coldingvej til Ørridslevvej 

b. Vildrosen har ytret at de er nervøse for støj/hunde gøen. De ønsker at stykket bag 

kommende sognegård kommer til at ligger brak, hvor Lokalrådet ønsker at holde 3-4 meters 

afstand til børnehaven, men ellers bruge resten af pladsen til hundeskov 

c. Mangler høringssvar som det sidste fra Horsens Kommune Vej og Trafik   

d. Når alle høringssvar er i hus afholdes møde med Horsens Kommune att. Bo Karlshøj Riis og 

det videre forløb 

7. VC, EHO, Status Togstop i Hovedgård 

a. Der er 2/9 2021 afholdt embedsmandsmøde (Horsens kommune & Trafikstyrelsen) 

b. Trafikstyrelsen var meget afvisende fra start, men i løbet af mødet vendte stemningen. Det 

blev aftalt at Trafikstyrelsen skulle hjem og kigge mere på det og så skal de mødes igen. Der 

er ikke aftalt en dato, men der er en forventning om at det vil blive afholdt i år. 

8. EHO, FI Status omlægning af 2 områder ved Sogneskellet 3 og 22 til Vild Natur samt 

oprensning af søen 

a. Vi har fået bevilget kr. 167.000,00. Anlægsgartner OK Nygaard kommer til at stå for det  

b. Der er lavet folder, som skal uddeles til Sogneskellet og Ældreboliger Vestergade. ’Tag Selv’ 

Brugsen, Biblioteket, Spejderne, Bageren, Fakta, andre??? 

c. Jorden forberedes i 2021, men der bliver først sået frø til foråret 2022, grundet der er 

mangel på frø 

9. EHO, Status Julebelysning 

a. Vi har modtaget bevilling på kr. 158.625,00 

b. El:Con, etablerer El installation til julebelysning i 7 master på Stationsvej, 7 master på 

Horsensvej og 7 master på Vestergade 

c. Julebelysning leveres af Jada Group ultimo september 2021 

d. Brugsuddeleren vil gerne have at det skal fortsætte helt op til Brugsen, men det er der ikke 

råd til i første omgang 

e. Vi skal have én til at sponsere at vi kan låne en lift 2 gange om året (opsætning og 

nedtagning) NP tager fat i JA Laursen for at høre om vi kan låne én af ham 

f. Lokalrådet kommer til at stå for op- og nedtagning 

g. År 1 kan julebelysning opbevares hos Hovedgård Fjernvarme. Efterfølgende skal der findes 

anden opbevaringsmulighed. Eventuel opbevaring i Bypedel container 

10. Alle, projekt vejbelysning cykelsti og fortov Vestergade, på strækning Coldingvej og frem til 

Vinthervej eller Kirkevej 

a. Vente til der er afholdt det allerede fastlagte møde med EO, VC, Trine og Allan 

11. Alle, Vejbelysning på Ørridslevvej fra byskilt Hovedgård og frem til Kirkevej. 

a. BG oplyser at der er sat markeringspæle op, så det må forventes at arbejdet igangsættes 

inden længe 

12. Alle, Forslag om Bybus til Hovedgård, som supplement til regionalbus. 

a. Hvorfor kan vi ikke få en bybus i stedet for regionalbussen, så det er kommunen som 

bestemmer hvor ofte den kører. NP tager den op politisk  
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13. Alle, Forslag fra ADMedia vedr. “gratis” Reklamefilm om Hovedgård 

a. Der er ikke bevilget penge fra kommunen 

b. Det er ikke noget vi vil gå videre med lige nu. Vil bringe det op igen hvis det bliver relevant 

c. Hvis nogen andre laver en reklame/informations film, vil vi gerne være med, men vi vil ikke 

være tovholder 

d. EO spørger om det er noget som Home kunne finde på at lave, for så vil vi gerne deltage 

14. Alle, Vedligehold (manglende) af Grønne områder (Horsens Kommune) 

a. Kommunen er flere gange blevet bedt om at holde deres områder, men de følger ikke op og 

får det ikke gjort 

b. EO, VC og NP tager det op med kommunen på næste møde 

15. Alle, Dato for næste bestyrelsesmøde 

a. 22. november 2021 kl. 19:00 hos VC, Skovbrynet, 5 

16. Evt. 

a. NP: Vi kunne godt bruge et møde i lokalrådet hvor vi snakker om helhedsplanen udarbejdet 

2011/2012, og hvorfor der ikke er sket mere fra kommunens side. EO helhedsplanen er ikke 

bindende for kommunen, men en guideline. NP anbefaler med afsæt i helhedsplanen at 

holde møde med kommunen for at afklare, hvorfor er det så lidt der er sket siden sidst. 

b. EO: har anmodet Kommunen, Peter Sørensen om at der bliver afsat midler i budget 2022 til 

områdefornyelse i Hovedgård 

 


