Hovedgård Lokalråd

Dagsorden til lokalrådsmøde den 13.4.2022 kl. 19.00 hos Ejvind Olsen, Tornbjerg 27, 8732 Hovedgård.

Inviteret er:
Vagn Christensen (VC), Martin Sørensen (MS), Bente Gleerup (BG) (fraværende), Mai Boi Pedersen (MP),
Ejvind Olsen (EO), Michael Træholt Madsen (MM) (fraværende), Flemming Iskov (FI), Henrik Thaysen,
Bjerne Bruhn (fraværende)
Åse Madsen er fremover repræsentant for Hovedgård Borgerforening.

1. Konstituering af bestyrelse herunder opfølgning punkter fra Årsmøde den 16.3.2022
a. Formand: Ejvind Olsen
b. Næstformand: Martin Sørensen
c. Kasserer: Bente Gleerup
d. Sekretær: Mai Boi Pedersen
e. Bestyrelsesmedlem: Vagn Christensen
f. Bestyrelsesmedlem: Flemming Iskov
g. Første Suppleant: Henrik Thaysen
h. Anden suppleant: Bjerne Bruhn
i. Repræsentant for Borgerforening: Åse Madsen
j. Repræsentant for HIF: Mai Boi Pedersen
k. Ingen punkter til opfølgning

2. EO, Regnskab, Sponsorer i Banner reklame
a. Tilskud Samby 2022 modtaget
b. Indestående bank kr. 257.500
c. Mobilepay, 49 kr. per måned + gebyr per transaktion
i. Evt. har VC et ekstra mobilnummer, som ikke bliver brugt. Det kunne lokalrådet evt.
overtage. Abonnement kr. 20 per måned
ii. VC prøver lige om han kan tilknytte Lokalrådets bank som Mobilepay på det
nummer
3. Forsikring
a. Horsens Kommune (Inge Kruse Rasmussen) vil ikke stå for forsikringen, men de vil gerne
hæve tilskuddet og derved betale for forsikringen
b. Bestyrelsens ansvarsforsikring
i. TopDanmark 1.241 per år
c. Alm. Løsøreforsikring
i. TopDanmark 2.939 per år, dækningssum kr. 450.000 (42 * julebelysning),
selvrisiko?
ii. Shelteret
d. Ansvarsforsikring
i. TopDanmark: pris skal undersøges
e. Status: Der skal tages en beslutning efter sommerferien. Samby skal indhente tilbud for alle
10 Lokalråd i Kommunen.
f. Ejvind Olsen kontakter Samby og efterfølgende TopDanmark og Tryg forsikring
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4. Alle, Fremtidig løsning på portalen hovedgaard.dk
a. Betaling til Klubmodul, der kommer separat opkrævning til alle klubber
b. FI er pt. Web master på portalen. Fremtidig design afventer opdatering af Klub Modul
løsning

5. VC, EO, Status Områdefornyelse af Stationspladsen, Ekstra medlem i gruppen
a. Godkendt i alle råd hos Kommunen, 3,1 m.kr.
b. Der er taget kontakt til en arkitekt, og udbudsmaterialet skulle gerne sendes ud inden
sommerferien
c. Der er møde 5. maj, men kun orientering. Lokalrådet er ikke en del af processen lige nu.
d. Når der er valgt en entreprenør og lavet et projektforslag, vil der blive indkaldt til et
borgermøde
e. Vagn Christensen, Mai Boi Pedersen og Ejvind Olsen arbejder med projektet

6. EO, Status etablering af Hundeskov
a. Vej & Trafik har endelig meldt tilbage (efter 9 måneder) og de ser ingen problemer med at
der bliver lavet en Hundeskov ved Ørridslevvej
b. Kommunen har sendt en ansøgning om landzonetilladelse
c. Ejvind Olsen arbejder med projektet

7. VC, EO, Status Togstop i Hovedgård, ekstra medlem i gruppen
a. Trafikstyrelsens besvarelse omkring Banestyrelsens nye rapport, EO har snakket med Peter
Sørensen omkring tolkningen af det
b. Horsens Kommune fremsender efter påske en anmodning til trafikstyrelsen om specificering
af besvarelsen. Hvad er stopklodsen for at der ikke sker mere? Er det elektrificeringen af
banen, der gør at de ikke vil give et klart svar?
c. Den politiske proces fortsætter gennem Horsens Kommune og Rambøll
d. Horsens Folkeblad har kontaktet EO for status, men der er tidligst noget at udmelde efter
sommerferien
e. Niels Povlsgaard og Irene Simonsen har anmodet om at få fremmøde for den nye
trafikminister, sammen med Lokalrådet, for at tale sagen
f. Martin Sørensen, Vagn Christensen og Ejvind Olsen arbejder med projektet

8. Alle, Helhedsplan 2012 / Lokalplan for Hovedgård, opdatering/status/udvikling sammen med
Horsens Kommune
a. Vi skal have udvalgt nogen punkter fra Helhedsplanen, som Lokalrådet ønsker at
Kommunen skal arbejde videre med nu og opprioritere
b. Lokalrådet holder et møde og udvælger punkterne, evt. med deltagelse fra Kommunen. EO
følger op
9. EO, FI Status omlægning af 2 områder ved Coldingvej 3 og 22 til Vild Natur
a. FI Kvaliteten af Entreprenørens arbejde omkring søen er ikke i orden. FI vil tage kontakt til
Entreprenøren og snakke med dem om det udførte arbejde. Alternativt vil han tage kontakt
til Mette Lindgaard (ansvarlig ved kommunen) og bede hende tage fat i Entreprenøren
b. Entreprenøren har lovet at de er færdige med at tilså med udgangen af april
c. Flemming Iskov og Ejvind Olsen arbejder med projektet
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10. EO, Status Julebelysning, sponsorer til ekstra belysning
a. Julebelysning, Vi skal bruge 22, men har én fra Stationspladsen/ved juletræet som ikke skal
bruges der igen, så ny køb vil være 21 stjerner
b. Sponsorater; Vi har på nuværende tidspunkt fået lovning på et pænt beløb fra de lokale
c. Bjerne Bruhn har sørget for et sted, hvor vi kan opbevare julestjerner. Aftalen gælder for et
år ad gangen
d. Bjerne Bruhn og Ejvind Olsen arbejder med projektet

11. EO, Projekt Mellembypuljen, Pallemøbler skal etableres sommer/efterår 2022
a. De produceres først når placering er fastlagt, som er en del af Stationsplads projektet. Der
er modtaget tilskud til det
b. Henrik Thaysen og Ejvind Olsen arbejder med projektet

12. EO, Skaterpark i Hovedgård, evt. placering ved gl. Rensningsanlæg i Ørridslev eller i areal
mellem kunstgræsbane og Lokalråds container
a. Har sendt brev til SAMN for tilladelse til at bruge gl. Rensningsanlæg. Der er modtaget et
klart nej-svar tilbage, da bassinet stadig bruges til overløb
b. Tilbud fra Lone U om hjælp til etablering af skaterpark
c. Søge midler fra Mellembypuljen
d. EO vil kontakte kommunen ang. placering af en skaterbane
e. Forslag til placering kunne være
i. En del af grønt areal (Boldbane) sydvestlige hjørne ved sti til Integreret Institution
Vildrosen
ii. ”kolonihaverne” v/Nylandsvej (Bane Danmarks område)
iii. Stykket mellem hundeskoven og Daginstitution Vildrosen (bag ved ny sognegård)

13. Alle, Møde med Horsens Kommune Vej og trafik hvert kvartal.
a. Vagn Christensen, Flemming Iskov og Ejvind Olsen arbejder med projektet

14. Delebilordning i Hovedgård
a. Horsens Kommune har TaDaa ordning med 4 El biler i Horsens og 1 El bil i Brædstrup
b. EO skriver til Horsens Kommune og spørger om, mulighed for en lignende ordning i
Hovedgård

15. Etablering af Gå/løbe stier i Hovedgård
a. Se oplæg fra Tranbjerg
b. Søge midler fra Mellembypuljen
c. EO kontakter Horsens Kommune att. Jesper Nielsen for oplysning om navn på
kontaktperson der kan hjælpe med projektet
d. Vi går videre med projektet
i. Fx stien fra Varmeværket til Kattrup
e. Martin Sørensen og Ejvind Olsen arbejder med projektet
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16. Alle, Dato for næste bestyrelsesmøde
a. 16.6.2022 kl. 19:00 hos VC

17. Evt.
a. Det er aftalt at give 6 flasker vin til Bjerne Bruun for det store arbejde han har lagt ifm.
julebelysning og indhentning af sponsorater
b. Shelter
i. Der mangler tag planter og træbeskyttelse. Der skal bruges ca. kr. 2.000. Det er
godkendt at der bruges penge på dette
ii. EO bestiller tag planter og træbeskyttelse
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