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Referat lokalrådsmøde den 22.11.2021 kl. 19.00 i mødelokale i Hovedgård Hallen. 

I mødet deltog: 
Vagn Christensen (VC), Niels Povlsgaard (NP), Martin Sørensen (MS), Bente Gleerup (BG), Ejvind 
Olsen (EO), Flemming Iskov (FI) 
Afbud fra Mia Hansen, Mai Boi Pedersen, Michael Træholt Madsen 

1. Alle, Ændringer i sammensætning af bestyrelsen 

a. NP træder ud af bestyrelsen pr. 1.1.2022 

b. BG overtager job som kasserer når Danske Bank oplyser at overdragelse er 

effektueret 

c. FI træder ind som bestyrelsesmedlem 

d. Henrik Thaysen Tornbjerg 67, 8732 Hovedgård er ny suppleant 

 

2. Alle, Opfølgning punkter fra lokalrådsmøde den 8.9.2021 

a. Intet at bemærke 

 

3. NP, Regnskab, Sponsorer i Banner reklame 

a. Gennemgang af aktuel status på regnskab 

b. NP sikrer kontering af alle bilag inden udgangen af 2021 således at årsafslutning og 

bankafstemning kan foretages primo januar 2022. 

c. NP igangsætter omgående overdragelse bankkonto til BG og EO således begge har 

adgang til betaling af faktura og hver har et betalingskort 

 

4. Alle, Fremtidig løsning på portalen hovedgaard.dk 

a. INFO fra afholdt møde med Fitness, Svømning, Hovedgård Hallen vedr. design af 

hjemmesider  

b. FI er pt. Web master på portalen. Fremtidig design afventer opdatering af Klub 

Modul løsning 

c. Betaling/opkrævning af brugerlicens varetages af Fitness i 2022 

 

5. Alle, Ideer til beplantning og belysning fra Niels Meldgaard Andersen (Se mail og fil) 

a. Der tages kontakt til Lene Holmgaard for oplysning om hvilke træer der er bedst 

egnet som “Alle” på Hovedgårdvej fra byskiltet og frem til nærmeste 

beboelse/udfletning til Østergade. Mellem træer etableres Vild Natur. 

b. Der søges Midler fra Mellemby puljen 
c. Øvrige indfaldsvej afventer. 

d. Vejbelysning skal der ikke søges midler til men vi kan anmode Vej og Trafik at 

opsætte mere belysning. Det er ”normalt” med vej belysning frem til by skiltet 

 

6. NP, VC, EO, Status Områdefornyelse af Stationspladsen 
a. Program er udarbejdet og bliver behandlet af Horsens Kommune UUL-udvalg den 

15.12.2021, og efterfølgende af Plan og Miljø udvalget. 

b. Der sendes som orientering kopi af program til Ministeriet. 

c. Program forventes at kunne sendes i udbud til Landskabsarkitekter til forår 2022. 
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7. EO, Status etablering af Hundeskov 
a. Det går meget trægt med at få udtalelse fra Horsens Kommunes Vej og Trafik 

afdeling. Der er sendt adskillige rykker mail dog uden positiv virkning. 

b. Har anmodet Borgmesterens afd. om hjælp til at sætte gang i processen der nu har 

varet 3 år. 

 

8. VC, EO, NP, Status Togstop i Hovedgård 

a. Vi har gennem Niels Aalund modtaget Trafikministeriet kommenter til antal daglige 

passagerer. 
b. Vil anbefale at vi bedes Trafikstyrelsen bekræfte at den af Horsens 

Kommune/Rambøll valgte beregningsmetode er anerkendt/kendt af 

Trafikministeriet. 
c. Efterfølgende anmode forklaring på hvorfor Trafikministeriet forventer at tal for 

Hovedgård vil mindskes som følge af sammenligning med andre togstationer. Det 

kunne sagtens være tænkeligt, at passagertal vil forøges i forhold til de beregnede 

tal. 
d. Afklare hvad der skal til for at iværksætte en prøveperiode hvor toget stopper i 

Hovedgård 
e. BG sender skematisk oversigt til bestyrelsen over hvad Togstop i HGD forventes 

udløse. 
 

9. EO, Helhedsplan for Hovedgård, opdatering/status/udvikling sammen med Horsens 

Kommune 
a. Det er en større proces der skal iværksættes og som vil involvere flere forvaltninger 

i Horsens Kommune 
b. Vi skal have afklaret hvilke punkter i Helhedsplanen vi gerne vil drøfte f.eks.: 

i. Infrastruktur med cykel, bil, tog, bybusser og regionalbusser 

ii. Udstykning af byggegrunde og placering af samme 

iii. Omfartsvej 

iv. Udkørsel til Gl. Aarhusvej (rundkørsel eller trafiklys) 

v. Placering af Genbrugsplads inkl. adgangsforhold til samme 

vi. Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej 

c. Alle bedes sende deres kommentar til EO inden udgangen af 2021 på hvilke 

punkter/emner i Helhedsplanen der bør prioriteres/drøftes med relevante 

forvaltninger i Horsens Kommune. 
d. EO sender kopi af planen til bestyrelsen. 

 

10. EO, FI Status omlægning af 2 områder ved Coldingvej 3 og 22 til Vild Natur 
a. Begge områder er klargjort til næste proces. Hvis det iht. vejrlig vil være muligt, vil 

der blive kørt sand ud på de aftalte områder. 
b. Der forventes blomsterfrø sås til forår 2022. 
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11. EO, Status Julebelysning 

a. Julebelysning blev opsat og tændt den 20.11.2021, og forventes at blive nedtaget 

igen inden nytårsaften 

b. Det første år kan julebelysning opbevares på Hovedgård Fjernvarmeværk, herefter 

skal der findes et andet sted for opbevaring. 

c. Skal der findes sponsorer til mere julebelysning. Der er enighed om at forsøg med 

sponsorer skal afprøves 

d. Bjerne Bruhn tager action på salg af ekstra julebelysning til sponsorer 
e. Ekstra julebelysning kan eventuelt opsættes på hver anden mast. 

 

12. EO, FI, Projekt Mellembypuljen, Pallemøbler og Info skærm i Røde Kors butikken 

a. Midler er bevilget 

b. Produktion af pallemøbler venter til forår 2022 

c. Info skærm er under klargøring og forventes opsat i uge 48 

 

13. EO, Skaterpark i Hovedgård 
a. Skal vi have en Skaterpark i Hovedgård og hvor skal den placeres. 

b. EO kontakter Horsens Kommune for afklaring om der kan findes et areal til 

Skaterbane nær Hovedgård. 

c. Hvis areal kan forevises, accepteres tilbud fra Lone U om hjælp til etablering af 

skaterpark og anmode om at Lone U vil være tovholder på projektet 
 

14. Alle, Vejbelysning på Ørridslevvej fra byskilt Hovedgård og frem til Kirkevej. 
a. Arbejde er igangsat og forventes afsluttet inden udgangen af 2021 

 

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

a. Behandles under pkt. 8 Helhedsplan 

 

16. Alle, Vejbelysning, fortov og cykelsti Vestergade på strækning Coldingvej og frem til 

Vinthervej eller Kirkevej 

a. Der er kommet afslag fra Horsens Kommune Vej og Trafik. 

i. Angående fortov på Vestergade mellem Coldingvej og Vinthervej har 

kommunen vurderet, at denne strækning ikke er trafiksikkerhedsmæssig 

nødvendig og derfor ikke kan forsvare at anvende trafiksikkerhedsmidler 

til dette projekt. Der er mellem Vestergade fra Vinthervej til fx skole og 

hal direkte forbindelse via stisystem 
b. Hovedgård Lokalråd kan ikke acceptere afslag. Vi vil tage sagen op igen med Vej 

og Trafik. 

 

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

a. Efter kontakt til Horsens Kommune att. Thor Sørensen kan det oplyses at der ikke 

er ændret på hyppigheden af græsslåning. Derimod skal beskæring af træer og 

buske aftales fra gang til gang. 

b. Via vores hjemmeside og på FB anmodes beboerne oplyse, via Hovedgård 

Lokalråd mailadresse, om der i deres område er træer eller buske der trænger til 

beskæring. 

c. Efterfølgende kan Lokalråd drøfte med Thor Sørensen hvad der er muligt. 
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18. Alle, Dato for næste Årsmøde 
a. Årsmøde skal afholdes inden udgangen af marts måned 2022. 
b. Afholdes den 16.3.2022 kl. 19.00-21-30 i Hovedgård Hallen mødelokal 

 

19. Evt. 

a. Ingen kommentar 

 


