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Hovedgård Lokalråd 

Referat årsmøde 

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00 på Hovedgård Bibliotek 

 

1. Valg af ordstyrer - Christian Steffensen 
 

2. Valg af referent - Mai Boi Michelsen 
 

3. Godkendelse af dagsorden - Ejvind medbringer Østjysk avis som dok. for rettidig 
indkaldelse til Årsmødet 

a. Dagsorden er godkendt 
 

4. Beretning om det forgangne år – v/ Ejvind Olsen (EO) 
a. Kort præsentation af bestyrelsen 
b. Mødeaktivitet i lokalrådet:  

55 møder i alt afholdt i 2022, ikke alle deltager i alle møder, man deltager i de 
projekter man har lyst og kan finde tid til 

c. Stationspladsen: 
Fået tildelt 5,9 mio.kr., projektet ligger tilgængeligt på Hovedgaard.dk. Der søges 
herudover midler fra fonde (i øjeblikket ligger der tre  
ansøgninger ude) til investering i inventar/møbler 
Opstart efter sommerferien 2023 med forventet afslutning ultimo 2023 

i. Kunst Projektgruppe bestående af Stine Vestergaard, Niels Povlsgaard og Kaj 
Jessen, der har til opgave at finde et kunstværk. Kunstværket vil først blive 
implementeret efterfølgende, da man først skal finde en kunstner og 
derefter kan man søge fondsmidler til projektet 

d. Togstop: 
Efter den nye regering, er det lidt at starte forfra, da det er nye politikere på alle 
poster. Fået lavet en rapport (2020) som viser estimeret 800 daglige brugere, hvor 
transportministeriet sidder med en gammel rapport (2014) som viser 234 daglige 
brugere. Togstop projektet er nu forankret i oplandsudvalget i Horsens Kommune. 
Lokalrådet arbejder stadig for projektet og har arrangeret møde den 17.4.2023 med 
Thomas Monberg, som sidder i Transportudvalget 

e. Samby: 
Er bindeleddet mellem de ni lokalråd i kommunen. Møderne bruges primært til 
sparring og erfaringsdeling 

f. Vej & Trafik, Horsens Kommune 
Jævnlige møder med Vej & Trafik. Der er lige nu lavet anlægsstop i kommunen indtil 
april 2023, hvor byrådet vil vurdere om det skal fortsætte. Det betyder at der ikke 
vil blive igangsat nye projekter så længe der er anlægsstop.  
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g. Byfest: 

Lokalrådet havde en stand til Byfesten og fik rigtig god feedback deroppe. Meget 
positivt 

h. Boligstrategi: 
Lokalrådet fik for et par år siden lavet en Masterplan og det er den der arbejdes ud 
fra. Man prøver stadig at få kommunen til at komme mere på banen mht. 
Hovedgård ved f.eks. at lave kommunale udstykninger 
Lokalrådet har i årets løb mødtes flere gange med tre større lokale bygherrer i 
byen; P. Olesen, Hans Jørgen Vinther og DH Group/Stadt.  
Lokalrådet har indsendt høringssvar til Planstrategien og forsøger derved hele tiden 
at holde kommunen til ilden 

i. Vild Natur, Sogneskellet: 
Det er frø som kan klare det fugtige vejr, så vi glæder os til at se det vokse op i løbet 
af foråret.  

j. Live-stream på biblioteket: 
Opfordring til at møde op og høre foredragene 

k. Hvad er der ellers sket i 2022 
i. Lokalrådet har afholdt møder med lokalpolitikerne 

ii. infoskærm flyttet til Super Brugsen 
iii. i samarbejder med Hovedgård Borgerforening er der ansøgt om midler til 

Scene i anlægget (afslag, men ansøger igen) 
iv. julebelysning udvidet 
v. Planlægger 7x Løbe/gå ruter i samarbejde med Hovedgård Fitness Forening 

(ansøgning for midler sendt) 
vi. Hundeskoven ved Ørridslevvej bliver ikke til noget, da grunden er under salg 

vii. By pedeller: vi søger flere, hvis nogen har lyst  

• Spmg: Vedr Løbe/Gå ruter, kan man ikke bruge alle de stier vi har: 
EO: det er det projektet handler om at markere stierne i og omkring 
byen, så man ved hvor lang ruten er 

l. Hjemmeside: Brug vores hjemmeside aktivt. Tjek kalenderen for aktiviteter i byen 
bl.a. omkring alle de generalforsamlinger som foreningerne afholder her i 
marts/april 
 

• Spmg: Forlængelse af Coldingvej til Ørridslevvej, skal gerne sættes i 
bero indtil der er en omfartsvej. Ellers går al trafik igennem 
Coldingvej fremover: EO & VC: Lokalrådet har anmodet om at når 
den bliver gennemført, skal det være med trafikdæmpning og gerne 
uden tung transport. Det er meget vigtigt for lokalrådet at Coldingvej 
ikke går hen og bliver en ny omfartsvej – Coldingvej skal fredes 
ligesom resten af bymidten. 

• Spmg: Det grønne område ved Sogneskellet står under vand hele 
vinteren. Der ligger allerede et dræn, kan dette ikke udvides EO: der 
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er snakket med kommunen og området kan ikke drænes, men 
kommunen er overbevist om den nye beplantning vil afhjælpe 
problemet. Lokalrådet kendte ikke til nuværende dræn og vil tage 
den oplysning med til drøftelse med Horsens Kommune. 

• Spmg: Man undres over, at alle de nye områder i Horsens er fuld af 
rundkørsler i beboelsesområderne, men vi kan ikke få en eneste. EO: 
enig. 

 
5. Regnskab – v/ Ejvind Olsen idet Bente Gleerup er fraværende 

a. Gennemgang af regnskabet 
b. Største sponsorater er modtaget til Julebelysningen 
c. Modtaget tilskud til at lave en bålplads ved Shelter. Arbejdet er igangsat og 

forventes færdigt om en uges tid 
d. Udgifter til julebelysningen 
e. Udgifter til petanque banen. Der er hærværk konstant, så alt materiel er fjernet 

derfra. Man skal selv medbringe petanque spil  
f. Udgifter til Shelter pga. hærværk, da nogen satte ild til taget 
g. Udgifter til Vild Natur på Sogneskellet 
h. Udgifter til hjertestarteren på Vestergade, da elektroderne skulle skiftes (skal ske 

minimum hvert 2. år) 
i. Udgifter til flytning af infoskærm fra Røde Kors til Super Brugsen 

i. Spmg: der er to infoskærme (SuperBrugsen og Hallen), er det det samme 
som kører på dem? EO: Nej, lokalrådet ejer den i Super Brugsen, den anden 
ejes af Hallen og der lejer vi os ind 

ii. Spmg: hvis det er Lokalrådet som har betalt for Vild Natur, hvorfor er det så 
kommunen som skal betale for drænet? EO: fordi det er midler vi har søgt 
om og man kan kun bruge midlerne til det der er ansøgt om. Lokalrådet kan 
evt. ansøge om midler til dræn, når der åbnes for puljen igen 

 
6. Indkomne forslag 

a. Der er ikke indgået nogen forslag 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Hovedgård Lokalråd 
a. Vagn Christensen  genvalgt 
b. Flemming Iskov  genvalgt 
c. Bente Gleerup  modtager ikke genvalg 
d. Martin Vind   valgt som kasserer  

Repræsentanter for Idrætsforening og Borgerforening er ikke på valg 
e. Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening, Mai Boi Michelsen 
f. Repræsentant for Hovedgård Borgerforening, Gitte Bramsen 
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8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

a. Henrik Thaysen  modtager ikke genvalg, Ingen byder ind som 
suppleant. Der er givet mandat til at lokalrådet selv må finde en suppleant 

b. Bjerne Bruhn  genvalgt 
 

9. Valg af Revisor og Revisor Suppleant 
a. Revisor Kaj Clemmensen  genvalgt 
b. Revisor suppleant, Bjerne Bruhn genvalgt 

 
10. Evt. 

a. Kaj Jessen: Stor ros for alt det Lokalrådet tager fat i og får gennemført 
b. Kaj Jessen: Forslaget om Hovedgård 2,0 kan du lige forklare hvad processen er i 

det? EO: Gå gerne på Hovedgaard.dk under Hovedgård Lokalråd og se hele 
projektet. Det skal bygges som det bliver beboet med en tidshorisont på 2 – 10 år. 
Projektet er ikke godkendt i Kommunen. For lokalrådet passer projektet perfekt til 
det vi arbejder med ’Byen i skoven’ ved at byen udvikler sig mod nord så den gamle 
midte og skoven igen bliver midten af byen. Lokalrådet og DH Group har afholdt 
møde med Horsens Kommune og processen er, at der er byrådsmøde slut i april og 
der skal de behandle det og vedtages om udlæggelse til perspektivområde. Hvis alt 
går vel, vil man i efteråret kunne begynde den offentlige høring samt inddrage 
byens borgere og indgå samarbejde mellem kommunen og DH Group.  

c. Omkring biblioteket: Det er vigtigt vi som borgere prøver at bruge de offentlige 
områder mere. Skal der være lektiehjælp, strikkecafe eller lign. Hvis nogen går med 
en lille idé eller ønske om at mødes med andre om en f.eks. en interesse, skal man 
endelig ikke holde sig tilbage. Der er en brugergruppe som man kan tage fat i og 
derved få lov at låne og bruge lokalerne. Kontaktperson hedder Linda Christensen. 

 
Indlæg efter Årsmødet: Mette Munk Lauritsen (MML) fortæller om sit job som Bosætningsguide i 
Horsens Kommune. 
 
Byrådet har vedtaget en strategi omkring borgere de ønsker at tiltrække; unge børnefamilier, folk i 
fyrrerne samt seniorer samt at bibeholde borgere i kommunen. 
Horsens kommune er en af de kommuner i landet med mest vækst, stort set alle byer har haft 
vækst 
Hvis man har en interesse for Horsens Kommune, kan man tage fat i MML og så kan hun hjælpe 
med at vise dem de områder og byer, som hun efter et interview tænker kunne være interessante 
ud fra deres ønsker til nærområde. Hun kører herefter rundt med de potentielle borgere til de 
områder som hun tror kunne være interessante. 
MML har et netværk af mæglere, lokalråd, Business Horsens mv. 
Nogen af dem hun har hjulpet til Hovedgård har hun kun modtaget positiv feedback fra, om at de 
bliver taget godt i mod i byen. 
Det virker trygt for borgeren at der er en person som man kan kontakte i stedet for at google det 
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angående eventuelle problemer som f.eks. problemer med børnepasning, så har MML en ’rute’ 
tilbage til kommunen, hvor hun kan videreformidle problemerne. 
Kommunen afholder velkomstarrangementer med guidede ture rundt i hele byen for tilflyttere, 
mindre events på strategiske steder. 
Horsens Kommune er ved at få lavet en ny tilflytter hjemmeside. 
 
 
Vagn Christensen (VC): Hvad er det du hører fra tilflytterne, som vi kan bruge? Hvad er det 
tilflytterne ønsker og hvad er det vi skal tilbyde, så man vælger Hovedgård frem for alle de 
nybyggede områder i fx Lund? 
MML: de ønsker ikke en større by, de ønsker det mindre og nærværende med masser af luft og 
natur. 
 
VC: ingen kritik, men nu mangler Hovedgård igen på Horsens Kommunes reklame for at flytte til 
kommunen. 


