
 
Hovedgård Lokalråd 

Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune 
 

 

Hovedgård den 29.09.2022 

 

Lokalrådsmøde, afholdt den 28.9.2022 kl. 19.00 hos Mai Boi Pedersen. 

Vagn Christensen (VC) 

Martin Sørensen (MS), afbud 

Bente Gleerup (BG) 

Mai Boi Pedersen (MP), referent 

Ejvind Olsen (EO) 

Gitte Bramsen (GB) 

Flemming Iskov (FI) afbud 

Henrik Thaysen (HT) afbud 

Bjerne Bruhn (BB) 

 

 

1. EO og BG, Regnskab 

a. EO gennemgår regnskabet 

 

2. Alle, Hovedgård med i Velkomstfolder/hjemmeside i Horsens Kommune 

a. VC kontakter Mette Munk Lauritsen, Horsens Kommune. ’Hvad vil I gøre for at få Hovedgård 

på landkortet’? Vi vil gerne have Hovedgård tydeliggøres mere på deres hjemmeside frem 

for det kun er de byer, hvor de selv har udstykket grunde 

 

3. FI, Fremtidig løsning på portalen www.hovedgaard.dk 

a. Foreninger 

i. Link til alle foreninger i Hovedgård der ønsker det 

ii. Evt. ændrer forsidebillede / tilføje alle ’indgange’ til byen 

iii. Her vil den kommende film om hovedgård kunne ses 

 

4. VC, EO, MP, Status Områdefornyelse af Stationspladsen 

a. Opstartsmøde med Landskabsarkitekten Jonas Juul 

b. Oplægget kommer ultimo 2022 

c. Jan Asmussen, Ungdomsskolen har åbnet op for, at Ungdomsskolen gerne må bruges til en 

café i tidsrummet, hvor de ikke selv bruger lokalerne. Lokalerne bruges af ungdomsskolen 

tirsdag, onsdag og torsdag. VC og EO kontakter relevante emner, som kunne være 

interesseret i det. 

 

5. EO, Status etablering af Hundeskov 

a. EO kontaktperson i Horsens Kommune er Bo Karlshøj Riis  

b. Det ny sognehus er godkendt af både kommunen og Provstiudvalget 

c. Horsens Museum har været og lavet udgravninger. Det er fundet nødvendigt at lave 

yderligere udgravninger ud mod Ørridslevvej 

 

6. VC, EO, MS, Status Togstop i Hovedgård 

a. Er nu forankret i oplandsudvalget, hvor vi har to lokale politikere; Jan Koborg Olsen og Niels 

Povlsgaard 

b. Er på dagsorden på næste møde en. 13. oktober 2022 

  

http://www.hovedgaard.dk/
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7. Alle, Helhedsplan/Lokalplan for Hovedgård, opdatering/status/udvikling sammen med 

Horsens Kommune 

a. Infrastruktur, Boliger og Børn & Unge er vores tre punkter til ønsker og krav 

i. Ifm det mulige Biogas-anlæg i Torrild, forventes det at der vil dagligt komme små 60 

lastbiler via Gl Århusvej. Kan evt   

b. GB, VC, EO og MP mødes d. 26. oktober 2022 kl. 18:00 på Biblioteket 

 

8. EO, Status Julebelysning, sponsorer til ekstra belysning 

a. Modtaget et pænt beløb i støtte fra Norlys 

b. Allan Lyng Hansen og Bjarke Eriksen har bedt om et møde 10. oktober 2022 ang. 

Julebelysning 

 

9. EO, Status Skaterpark i Hovedgård 

a. Forslag til placering af skaterbane ligger inde hos Søren Nellemann, Horsens Kommune til 

godkendelse. Det forventes at modtage en tilbagemelding inden udgangen af 2022 

 

10. EO, VC, FI, Møde med Horsens Kommune Vej og Trafik 

a. Trafikplan 2035 bør bringes op på disse møder 

b. Rundkørslen er pillet af budgettet, men EO mener at vi på disse møder skal presse på for, at 

den kommer med alligevel, da der i budgettet 2023 er ’åbne’ poster indenfor infrastruktur 

c. EO kommer med oplæg til mødet 

d. Næste møde er sat til 17. november 2022 kl. 13:30 

  

11. EO, Delebilordning i Hovedgård 

a. EO har haft kontakt til de forskellige udbydere. Ikke én har ønsket at stille dele el-bil og til 

rådighed. Lukkes for nu, men kan måske tages op igen, når Horsens Kommune stiller lade 

stander op ved fx plejehjemmet 

 

12. VC, EO, Boligstrategi i Horsens, møder med P. Olesen, H J Vinther, Lars Poulsen (Dueholm) 

a. Der er afholdt møder med de tre private bygherrer i Hovedgård. Ønsker derfra tages med 

videre til møde med Boligstrategi i Horsens. 

b. Lars Ulrik, arkitekt for Dueholm vil gerne mødes med Lokalrådet ang. deres forslag på 

’trekanten’ nord for jernbanen 

c. VC kontakter OK Fonden for at afklare om de har interesse i at være med til at udvikle 

Hovedgård 

 

13. MS, VC Etablering af Gå/løbe stier i Hovedgård 

a. Ingen i Lokalrådet MS har kapacitet til at gå videre med dette emne 

b. Fitness har lavet en løbeklub, måske de kunne være interesserede i at overtage denne 

c. EO tager kontakt til Fitness 

 

14. EO, Ansøgning fra Lokalcenterby puljen til bål sted, borde bænke sæt til shelter 

a. EO sender en ansøgning. 

b. Bordet skal indeholde en beskyttet plade til engangsgrill 

c. Der udlægges fliser under bord-bænkesæt hvortil de fastgøres 

 

15. EO, Ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til fjernelse af ukrudt på fortove 

Horsensvej 

a. EO sender en ansøgning til rengøring af fortovet, Horsensvej 
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16. EO, Ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til Scene i anlægget (Sammen med 

Borgerforening) 

a. Borgerforening har modtaget tilbud på Scene, ny toiletbygning (handicapvenlig) og P-

pladser i anlægget. Der mangler stadig en tilbagemelding på renovering af Vandtårnet 

b. Der skal etableres ny strømforsyning til scenen  

c. EO vil sende en ansøgning til Horsens Kommune pulje ”Synliggørelse af Kulturarv” 

 

17. EO, Ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til video om Hovedgård 

a. EO sender ansøgning 

 

18. EO, FI, Live Streaming fra Aarhus Universitet 

a. Der sendes i alt 6 foredrag efterår 2022 

b. Næste foredrag er 4.10.2022 

 

19. Alle, Dato for næste bestyrelsesmøde 

a. 4. januar 2023 kl. 19:00 hos EO 

 

20. Evt. 

a. Ingen kommentar 


