REFERAT
Lokalrådsmøde d. 12. maj 2021 hos Vagn Christensen, Skovbrynet 5, 8732
Hovedgård, og online på Zoom
Deltagere:
Lene Henriksen
Vagn Christensen
Niels Povlsgaard (deltager online)
Helle Sørensen (deltager online) (referent)
Ejvind Olsen
Afbud:
Martin Sørensen
Bente Glerup

Til mødet er inviteret:
Mia Hansen (afbud)
Michael Træholt Madsen
Mai Boi Pedersen
Flemming Iskov

Pkt. 0: Præsentationsrunde
Pkt.1. Årsmøde den 2.6.2021 kl. 19.00 afholdes på Hovedgård Skole “Den Grønne
Aula”
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Kommentar/tilføjelser til beretning:
Dette er indarbejdet i mødets øvrige punkter.

På valg til Bestyrelsen er:
Vagn Christensen, modtager genvalg
Helle Sørensen, ønsker ikke genvalg
Viggo Jørgensen, ønsker ikke genvalg (der er 1 år tilbage af den periode, Viggo blev valgt
i 2020)
Kandidat til bestyrelsen Mia Hansen
Michael Træholt Hansen (Borgerforeningen har fast plads i Lokalrådet og er ikke på valg;
afløser Bente Glerup)
Mai Boi Pedersen (Idrætsforeningen har fast plads i Lokalrådet od er ikke på valg; afløser
Lene Henriksen)
Kandidat til 1. suppleant til bestyrelsen, Flemming Iskov (afløser Niels Povlsgaard, der er
indtrådt i bestyrelsen som afløser for Viggo Sørensen, da han er flyttet fra byen).
Kandidat til 2. suppleant til bestyrelsen, Bente Glerup

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Kaj Clemmensen, modtager genvalg
Revisorsuppleant Bjerne Bruhn, modtager genvalg

Martin har foreslået, at Vagn bliver næstformand i Lokalrådet fra næste forenings år. Der
er et ønske om, at Martin fortsætter som næstformand. Vagn vil fortsætte med at lægge
det samme arbejde i Lokalrådet som hidtil.

Pkt. 2. Status kontakt/møde Vej og Trafik Allan Lyng-Hansen, afholdt den 6.5.2021
Vagn og Ejvind gennemgik referatet fra mødet med kommunen, som Ejvind har udsendt
på mail til Lokalrådet d. 7. maj 2021.
På dagens møde i Lokalrådet drøftede vi særligt trafiksikkerhed, gadebelysning, sikre
cykelveje og kommuneplanen i forhold til trafikaflastning og omfartsveje. I forhold til
omfartsveje bør det overvejes, hvilke konkrete skitser der vises frem til årsmødet.
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Lokalrådets rolle indtil nu har været at indsende forslag til kommunen i forbindelse med
forarbejdet til den kommende kommuneplan, bl.a. om en omfartsvej via Skråvej for at få
tung trafik uden om midtbyen og tæt bebyggede boligområder.

Pkt. 3. Opfølgning opstartsmøde den 28.4.2021 Områdefornyelse af Stationspladsen
Som opfølgning på det konstruktive opstartsmøde kommer de to
kontaktpersoner/tovholdere i kommunen Lene Holmgaard og Jette Brandt-Hansen til et
møde i Hovedgård d. 27. maj. Det er positivt, at mødet kan finde sted i byen, så de kan se
og få en fornemmelse af det konkrete sted ved Stationspladsen og byen i det hele taget.
Ejvind har reserveret mødelokale på biblioteket til mødet.
Projektet bliver finansieret og budgetteret af Horsens Kommune. Der er ikke forudsat
egenfinansiering gennem fx fonde. Men det er altid en god idé at søge ekstra midler, når
projektets omfang ligger fast. De medarbejdere i kommunen, som knyttes til projektet,
bliver aflønnet af projektets bevilling. Derfor er det vigtigt, at vi fra Lokalrådets side bruger
Lene Holmgaard (kommunens tovholder) som direkte kontakt, ikke andre medarbejdere i
kommunen.
Den forventede tidsplan er, at områdefornyelsesprogram udarbejdes ultimo 2021 således, at
den politiske behandling af projektet kan finde sted vinteren 2021/2022. Forår 2022 forventes
afholdt licitation på projektet med en forventet opstart sommer 2022.

Der er enighed om Niels’ pointe om, at borgerinddragelse og dialog med borgerne er
vigtig.
Niels og Ejvind arbejder videre med en evt. ansøgning til Nordea Fonden for
Stationsbygningen, som kan være et særskilt projekt relateret til
områdefornyelsesprojektet. I den proces foreslår Niels en forhåndshenvendelse til Nordea
Fonden.
Ejvind har udsendt referat fra opstartsmødet på mail til Lokalrådet d. 29. april.
Der er stor ros til Niels som Lokalrådets tovholder for projektet.

Pkt. 4. Status etablering af Hundeskov
Der er justeret i tegningen for indretningen af hundeskoven i forbindelse med, at der skal
opføres et nyt sognehus mellem Vildrosen og den foreslåede hundeskov. Planerne for det
nye sognehus ser ud til at kunne løse adgangsforholdene til hundeskoven, idet der
etableres en vej/tilkørsel på den østlige side af hundeskoven (mellem den og det planlagte
sognehus).
Bo Riis Karlshøj fra kommunens Teknik og Miljø afdeling, som har været den
gennemgående ansvarlige kontaktperson i kommunen, har fremsendt ”Anmodning om
godkendelse af Hundeskov” til Plan- og Miljøudvalget.
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Hvis hundeskovens område og planer bliver godkendt, tager den etablerede
Hundeforening i Hovedgård over og står for at drive og vedligeholde hundeskoven. Så
Ejvind trækker sig på Lokalrådets vegne ud af processen senest på det tidspunkt.

Pkt. 5. Status Togstop i Hovedgård
Samtlige transportordførere har været på besøg bortset fra Konservative og Radikale. Der
har været positive tilkendegivelser. På trods heraf er Hovedgård ikke nævnt eksplicit i
infrastrukturforslaget.
Vagn og Ejvind har udarbejdet en skriftlig konklusion om togstop og Lokalrådets visioner,
som er sendt til de transportordførere og øvrige politikere, som har været til møde hos os.
Denne er udsendt på mail til Lokalrådets medlemmer af Ejvind d. 3. maj.
Stor ros til den store indsats, Vagn og Ejvind har lagt i arbejdet med togstop.
P.t. forhandles der om infrastruktur på Christiansborg, og det er svært at se, om vi kan
gøre mere eller andet end at afvente.
Det blev besluttet, at Ejvind kontakter Peter Sørensen for at få hans input til, om der noget
og i givet fald hvad Lokalrådet kan gøre nu for at fremme processen.

Pkt. 6. Holdning til Kattegat forbindelsen
Der er enighed om, at Lokalrådet på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer til
det konkrete læserbrev fra Søren Lind Jensen og at Lokalrådet holder sig ude af
drøftelserne.
Hvis nogen bliver kontaktet af medierne om Lokalrådets holdning til Kattegatforbindelse og
vejprojekter, henvises til Ejvind, som på Lokalrådets vegne udtaler sig om, at vi ikke har en
holdning som Lokalråd.

Pkt. 7. Omlægning af 2 områder Coldingvej til Vild Natur
Ejvind har lavet en ansøgning til projektet hos Mellemby Puljen, som omfatter to områder i
Sogneskellet (ved nr. 3 og 22) til udlægning til blomstereng samt oprensning af skovsøen
ved nr. 3 (når padderne er færdige med at yngle). Ejvind fremlagde det detaljerede budget
for projektet på i alt kr. 158.625,00 og gennemgik herunder bl.a. posten til
informationsmateriale om projektet samt egenfinansiering generelt.
Det ansøgte beløb er over 50.000 kr. og skal derfor behandles politisk i Kultur- og
Civilsamfundsudvalget, forhåbentlig på næste møde d. 14. juni.
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Pkt. 8. Mellemby Puljen
De gældende retningslinjer for ansøgninger til Mellemby Puljen er nu således, at også
privatpersoner kan søge. Retningslinjerne kan ses på kommunens hjemmeside her:
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#Mellembypuljen
På samme side er der link til det elektroniske ansøgningsskema, som der har været
mange tekniske problemer med gennem et stykke tid.
P.t. har Lokalrådet to ansøgninger inde til Mellemby Puljen: Vild Natur/Biodiversitet (se
punkt 7) samt til julebelysning.

Pkt. 9. Ændringer til Kommuneplan 2021-2030
Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for den fysiske udvikling i Horsens
Kommune. Kommuneplanen for 2021-2030 er udsendt til offentlig høring nu. Høringsfasen
løber i perioden 4. maj til 29. juni. Det er meget vigtigt, at man afgiver høringssvar, mens
høringsfasen kører.
Lokalrådet har modtaget brev og information om processen som repræsentant for et byeller landsbysamfund. I brevet opfordres til, at Lokalrådet deler information om processen
bredt blandt borgere. Kommunen arrangerer en række informations- og borgermøder i
høringsfasen. Den samlede oversigt samt tilmeldingsprocedure kan ses her:
https://horsens.dk/Bolig/Planer/Kommuneplan
Det er særligt interessant, at mødet d. 26. maj omhandler det geografiske område, der
dækker Egebjerg, Gedved, Hovedgård og Søvind.
Mail og materiale fra kommunen er udsendt til Lokalrådets medlemmer af Ejvind d. 4. maj.
Til orientering: Forslaget til kommuneplan og de samlede materialer kan ses på
kommunens hjemmeside: https://kommuneplan2021.horsens.dk/

Pkt. 10. Evt.
Der er stemning for, at vi er værter for et vælgermøde op til kommunalvalget, ligesom
Lokalrådet var ved sidste valg. Alle partier inviteres. Ejvind kontakter Jens Amstrup på
Horsens Folkeblad for at høre om deres planer for vælgermøder. Det optimale vil være,
hvis der er en spidskandidatdebat fx i regi af Folkebladet og et vælgermøde, hvor de
lokale kandidater kan komme til orde. Det kunne være fint, hvis mødet kunne være i den
nye Multihal.
Vagn omtalte det indsendte alternative forslag til ruteføring for cykelsti til Horsens. Ejvind
har rundsendt mail til Lokalrådets medlemmer med svar og kommentarer fra kommunen d.
22. april.
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Forslag til mødedato for næste bestyrelsesmøde 8.9.2021, kl. 19.00, sandsynligvis hos
Ejvind, Tornbjerg 27
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