Referat lokalrådsmøde den 16.06.2022 kl. 19.00, afholdt hos Vagn Christensen, 8732 Hovedgård.
Deltagere:
Vagn Christensen (VC)
Martin Sørensen (MS) Afbud
Bente Gleerup (BG)
Mai Boi Pedersen, HIF (MP) referent
Ejvind Olsen (EO)
Gitte Bramsen, Borgerforeningen (GB) Afbud
Flemming Iskov (FI) Afbud
Henrik Thaysen (HT) Afbud
Bjerne Bruhn (BB)
1. EO, BG: Regnskab, Sponsorer i Banner reklame
Gennemgang af regnskabet pr d.d.
2. Alle, Afklaring tegning af Forsikring. Tilbagemelding fra Samby møde.
Lokalrådene skal selv indgå i en forsikring, hvis de ønsker det. Horsens kommune kan ikke hjælpe
på nogen måde, men de anbefaler at lokalrådene har en forsikring.
EO har Modtaget tilbud fra Tryg, TopDanmark og Codan.
Det er besluttet at acceptere tilbuddet fra Tryg, da vi er godt dækket og det er den billigste mulighed.
Årlige omkostninger for løsøre, ansvars- og bestyrelsesforsikring knap kr. 5.000
3. FI, Fremtidig løsning på portalen www.hovedgaard.dk
Vi afventer stadig at Klub Modul kommer med de nye skabeloner samt opdateringen som skulle gøre
vedligehold at hjemmesiden mere brugervenlig
4. VC, EO, MP: Status Områdefornyelse af Stationspladsen
Der er bevilget ekstra mio.kr. 2,5. Vi har nu i alt mio.kr. 5,6 til projektet.
Horsens Kommune forventer at projektet kommer i udbud inden sommeren 2022.
5. EO, Status etablering af Hundeskov
Den igangværende gravning hvor der forventes etableret Hundeskov er arkæologiske undersøgelser
af grunden.
Hvis placering af parkeringsplads på arealet godkendes, forventes det, at der gives tilladelse til
etablering af Hundeskov.
6. VC, EO, MS, Status Togstop i Hovedgård
Lokalrådet har været til møde i trafikudvalget
Trafikministeriet er enige i, at der er et behov for udvikling i oplandsbyer, som fx togstop i
Hovedgård. Men de er stadig meget fokuseret på antal brugere, hvor lokalrådet gerne vil fokusere
mere på potentialet. Hvis togstoppet kommer, vil udviklingen i byen automatisk følge med og dermed
automatisk flere brugere.
De lokale kommunalpolitikere har lovet at holde gang i projektet. Lokalrådets opgave er nu at holde
de lokale politikere ved ilden.
7. Alle, Helhedsplan/Lokalplan for Hovedgård, opdatering/status/udvikling sammen med
Horsens Kommune
EO, VC og MP vil grene tage teten på denne. De tre mødes på biblioteket onsdag 14.09.2022, kl.
19.00-21.00
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Der skal findes tre punkter i 2012 Lokalplanen som der tages videre til Kommune. Alle i lokalrådet
må gerne kigge lokalplanen igennem og komme med input.
I Lokalcenterby puljen (Tidl. Mellembypuljen) er der p.t. ca. 3,1 mio.kr.
Ansøgning på mellem kr. 300.00,00 og 1 mio. vil i 2022 blive prioriteret efter temaet ’Synliggørelse af
kulturarv’.
EO har møde med Else Vang og derefter Horsens Kommune att. arkitekt Søren Nellemann for
afklaring og identificering af projekt i Hovedgård. Ansøgningsfrist er 31.10.2022.
Evt. områder:
• Stationsbygningen (Kommunal ejendom)
• Idrætsbanerne (Kommunal ejendom)
• Teglværket (Privat ejendom)
• Viadukten under banen (Bane Danmark ejendom)
• Missionshuset (Privat ejendom)
• Realskolen (Privat ejendom)
• Vandtårnet (Kommunal ejendom)
8. EO, FI Status omlægning af 2 områder ved Coldingvej 3 og 22 til Vild Natur
Flere af træerne er gået ud og der er ingen garanti for planterne eller vedligehold i aftalen. EO har
snakket med Nygaard om, hvad man kan gøre og om de kan give et rigtig godt tilbud på vedligehold
og opretning af området.
9. EO, Status Julebelysning, sponsorer til ekstra belysning
Finansiering er på plads og der er bestilt stjerner til at føre videre ud af Horsensvej til Landevejen
Vi afventer stadig tilbud fra El:Con på etablering af elinstallation
EO vil sørge for at sponsorerne kommer på skærmene i Hovedgård Hallen og Røde Kors samt på
hjemmesiden.
10. EO, Skaterpark i Hovedgård
Der er ansøgt om flere steder til etablering af en skaterpark.
• Grønt areal ved Boldbane og sti til Daginstitution Vildrosen (afslag)
• Placering ved banehaver Nylandsvej/Stationspladsen (afslag)
• Ved ny Hundeskov (afslag)
• Forslag til ny placering mellem klubhus og kunststofbane
• Forslag til ny placering bag opvisningsbane Horsensvej/Søndervænget
11. EO, VC, FI, Møde med Horsens Kommune Vej og trafik hvert kvartal
Lokalrådet har tilføjet et punkt til agendaen omkring Bane Danmarks nedlukning af broen i
Grumstrup og den dermed forventede ekstra lastbiltrafik gennem Vestergade.
EO videresender dokumenter omkring emnet til lokalrådet.
12. EO, Delebilordning i Hovedgård
EO har haft fat i forskellige udbydere. Tadaa har vist interesse for Hovedgård, men de kræver
minimum omsætning på kr. 6.800 + moms per måned. EO har forespurgt Horsens Kommune om
deres ansatte kan bruge delebilerne fra 8:00 – 16:00 og de så vil kunne betale
minimumsomsætningen.
EO afventer stadig svar fra Kommunen
Kommunen har oplyst, at de gerne stiller parkeringsplads til rådighed, og vil opstille en lade stander
13. VC, EO, Boligstrategi i Horsens
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Horsens Kommune skal have udarbejdet en Boligstrategien for hele Horsens Kommune. VC har i
den forbindelse deltaget en i workshop med arbejdsudvalget.
Lokalrådets udgangspunkt er, at der skal være kommunale udstykninger i Hovedgård. Ti dato har
der kun været private udstykninger. Lokalrådet har et område i tankerne og den private ejer er ikke
afvisende fra idéen.
Desuden mangler der ’Generations’ boliger i Hovedgård (ungdomsboliger, familieboliger,
seniorboliger og beskyttede boliger)
VC, EO og MP vil mødes med kommunen snarest og finde ud af, hvordan vi kommer videre.
14. Alle, Etablering og kortlægning af Gå/løbe stier i Hovedgård
Fx stien fra Ludvigseje til Vandværket til Kattrup kan hurtigt laves gangbar, Hvis man kunne
undersøge at forlænge fra Vestergade til stien til Vandværket, ville det blive en rigtig god tur.
Der skal undersøges hvem som ejer det og om det er muligt. Kontaktperson hos Horsens Kommune
er Liselotte Nielsen.
MS er tovholder på projektet.
15. EO, FI, Live Streaming fra Aarhus Universitet
Biblioteket vil gerne have mere aktivitet dernede. EO har fået arrangeret 6 Foredrag med Live
Streaming med Aarhus Universitet. Datoer og emner kan ses på lokalrådets hjemmeside
16. Alle, Dato for næste bestyrelsesmøde
Næste møde afholdes hos MP 28.09.2022 kl. 19:00
17. Evt.
Lokalrådet har fået MobilePay nummer 333618
Mellembypuljen har skiftet navn til Lokalcenterby puljen og der er kommet nye retningslinjer for
ansøgning om tilskud. Fremadrettet vil der være et tema skiftende fra år til år og alle ansøgninger
over kr. 300.000 skal være tilknyttet indeværende års tema for at komme i betragtning.
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