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Referat af Lokalrådsmøde d. 24. marts 2021 

hos: Ejvind Olsen, Tornbjerg 27, og online på Zoom 

 

Deltager i mødet fysisk: 

Ejvind Olsen 

Niels Povlsgaard 

Vagn Christensen 

Viggo Jørgensen 

 

Deltager i møde virtuelt: 

Lene Henriksen 

Helle Sørensen 

 

 

Afbud: 

Martin Sørensen 

Bente Gleerup 

 

Dagsorden: 

1. NP, Status Regnskab, tilskud fra Horsens Kommune, kontakt til sponsorer om Banner 

reklame.  

Niels: Vi har fået tilskuddet fra kommunen. Er i gang med at få bannerreklamer ind. 
Niels fremlægger regnskabet til årsmødet. Har været i kontakt med Mads Bjørn. 
 

2. NP, EHO, Status ansøgning til Områdefornyelse af Stationspladsen.  

Niels, Martin, Vagn og Ejvind har deltaget i møde med kommunen og med Lund. Det var meget 
positivt at have mødet med Lund. Der er mange erfaringer at lære af. 
 
Projektet skal aflønne timer til 3 medarbejdere i kommunen. Der er desuden afsat midler til at vælge 
en rådgiver. Det skal afklares, hvor mange midler vi har fået stillet til rådighed i bevillingen, og om 
der skal søges yderligere midler i fonde. 
 
Vores arbejdsgruppe har planlagt at kontakte naboerne på Stationspladsen på Niels’ anbefaling.  
Ejvind skal tage kontakt til Herning Busselskab og Midttrafik (suppleret til listen over naboer og 
andre, der skal kontaktes).  
 
Næste step er et planlagt møde med Horsens Kommune. Mødet afholdes den 28. april 2021 kl. 
9.00-10.30. Alle er inviteret til mødet, som er på Teams. Derefter laves en køreplan for, hvordan vi 
får skabt opmærksomhed om projektet. Fx nogle plancher på biblioteket (Niels tilbyder at lave noget 
materiale, der kan vise som et eksempel).  Desuden kunne vi komme på lystavlerne i Brugsen og i 
Hallen (afhængig af pris) 
 
Niels er Lokalrådets tovholder på projektet. 
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3. EHO, Status etablering af Hundeskov 

Der er lavet et oplæg, som Androulla Winding (hundeforeningen) har været primus motor på at give 
input til. 
Ejvind har været ude og besigtige området og skal have et møde med institutionslederen senere i 
denne uge. Det er bl.a. interessant at se, om hegnet kan genbruges.  
Det er vigtigt at komme i gang med det, for det er en langsommelig proces. 
Det bliver hundeforeningen, der får ansvaret for at vedligeholde området. 
 

4. VC, EHO, Status Togstop i Hovedgård. 

Der har været god dialog mellem Horsens Kommune (Peter Sørensen) og transportministeren på 
baggrund af transportministerens svar på Ejvinds henvendelse. 
Møde med Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, Troels Lund Poulsen, Martin Ravn og 
Jørgen Korshøj på fredag d. 26. marts. 
Møde med SF d. 8. april. 
 
Vigtigt at vi kommunikerer om tidsperspektivet i det, særligt hvor mange tog i timen vi forestiller os 
skal stoppe der. 
Vagn er Lokalrådets tovholder på dette og står til rådighed, hvis der ønskes mere info enten af dem, 
der besøger os, eller af medierne. 
 

5. EHO, Status ansøgning om midler til Formidlings projekt (Boll Film og Foto) 

Ejvind har været i dialog med Anders Boll og har efterfølgende sendt ansøgning til Horsens 
Kommune.  
Lige nu er Mellemby-puljen lukket for ansøgninger, da den er flyttet til Kulturudvalget, hvor kriterierne 
skal opdateres, inden den åbner igen. Det ser ud til, at et af kriterierne er at informere borger i 
lokalområdet. Puljen er hævet til 3 mio. kr. 
  
Vi afventer, at den bliver åbnet igen. Ansøgning er sendt til Horsens Kommune den 27. januar 2021. 
Vi afventer behandling i Kulturudvalget. 
 

6. VC, EHO, Status etablerer gadelys og cykel kantbaner på Ørridslevvej frem til Integreret 

Institution, Anmode om møde med vej og sti ansvarlig i Horsens Kommune 

 
Vagn har lavet en oversigt over de mange områder i byen, hvor der mangler belysning på stier, 
belægning, opkørsler til stier, cykelkantbaner på Ørridslevvej. 
Vagn og Ejvind tager kontakt til de ansvarlige i Horsens Kommune om et møde om rækken af 
hængepartier. Det er der klar opbakning til i Lokalrådet. 
 

7. EHO, Status ansøgning om Julebelysning 2021 

Ejvind vil sende en ansøgning til Mellemby-puljen så snart puljen åbner igen. Det beløber sig til ca. 
130.000 inkl. installation og opsætning. 
Fjernvarmeværket har indvilget i, at lysene kan opbevares der det første år. 
 

8. EHO, Status vejkryds Hovedgårdvej/Vestergade/Horsensvej 

På trods af renoveringen og det nye helleanlæg fungerer det ikke optimalt. I dialog med Thomas 
Betjent blev der spurgt på gadespejle, hvilket blev afslået. Der bliver i stedet indført stopforbud i 
Vestergade lige rundt om hjørnet i kørselsretningen. 
 

9. EHO, Status udlægning af områder til Vild Natur (Biodiversitet) 

Ejvind har haft møde med OK Nygaard (anlægsgartner) om planerne for området ved Sogneskellet 
med henblik på vores ansøgning. Der kommer blomsterenge, frugttræer, insekthoteller, og græsset 
bliver i et enkelt område kun slået en gang om året. Skovsøen bliver renset op senere, når padderne 
er færdige med at yngle. 
 
Vi får skilte fra kommunen, som informerer om biodiversitets-tiltaget. Særligt positivt i begyndelsen af 
projektet, hvor det hele kan komme til at se kedeligt ud. 
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10. Alle, Dato for Årsmøde (afholdes evt. virtuelt), herunder emner til beretning. 

Datoen fastsættes til 28. april.  
Vi forventer, at det kan blive muligt at samles på dette tidspunkt. Hvis der stadig skulle være 
restriktioner, må vi evt. skyde datoen. Det ser vi på til den tid. 
 

11. Alle, Valg til bestyrelse 

a. Vagn Christensen, modtager genvalg 

b. Helle Sørensen, ønsker ikke genvalg 

c. Viggo Jørgensen, ønsker ikke genvalg 

d. Kandidat til bestyrelsen Mia Hansen 

e. Kandidat til bestyrelsen Michael Træholt Hansen 

 

12. Alle, Valg suppleant til bestyrelsen 

a. Kandidat til suppleant Flemming Iskov (Opdatere hjemmeside) 

 

13. Alle, Valg af revisor og revisor suppleant 

a. Revisor Kaj Clemmensen, modtager genvalg 

b. Revisor suppleant Bjerne Bruhn, modtager genvalg 

 

14. Alle, Dato for næste bestyrelsesmøde 

Datoen fastsættes til 12. maj og er for den nyvalgte bestyrelse hos Vagn, Skovbrynet 5. 
 

15. Alle, Eventuelt 

 

 

Referent: Helle Bækkelund Sørensen (HS) 

 


