
 
Hovedgård Lokalråd 

Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune 
 

 

 

Referat lokalrådsmøde den 04.01.2023 kl. 19.00 hos Ejvind Olsen. 

Vagn Christensen (VC) 

Martin Sørensen (MS) afbud 

Bente Gleerup (BG) afbud 

Mai Boi Michelsen (MP) 

Ejvind Olsen (EO) 

Gitte Bramsen (GB) 

Flemming Iskov (FI) 

Henrik Thaysen (HT) afbud 

Bjerne Bruhn (BB) 

 

1. EO og BG, Årsregnskab 

a. Årsregnskabet gennemgået af EO 

b. Regnskabet revideres fredag d. 06.01.2023 

 

2. EO, Dato og sted for Årsmøde for året 2022. 

a. Torsdag d. 16.03.2023 kl. 19.00-21.30 på Hovedgård Bibliotek 

 

3. Alle, valg iht. vedtægter 

a. Bestyrelse på valg er Vagn Christensen (modtager genvalg) 

b. Bestyrelse på valg er Flemming Iskov (modtager genvalg) 

c. Repræsentant Hovedgård Idrætsforening, Mai Boi Michelsen 

d. Repræsentant for Borgerforening, Gitte Bramsen Mover (Gitte melder tilbage efter møde i 

Borgerforeningen i næste uge) 

e. Suppleant til bestyrelsen, Henrik Thaysen (modtager ikke genvalg) 

f. Suppleant til bestyrelsen, Bjerne Bruhn (modtager genvlag) 

g. Revisor, Kaj Clemmensen (modtager genvalg) 

h. Revisor suppleant, Bjerne Bruhn (modtager genvalg) 

 

4. VC, Status link til Hovedgård.dk på Horsens Kommune hjemmeside 

a. VC presser Mette Munk for at få linket til Hovedgårdportalen fra kommunens hjemmeside 

 

5. FI, Status fællesportalen www.hovedgaard.dk 

a. Ved at være færdig med links til foreninger, institutioner, forretninger mv, 

b. Næste mål er at få promoveret hjemmesiden, så den bliver mere brugt 

 

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

a. Gennemgang af 1. oplæg af projekt udarbejdet af Landskabsarkitekt Schul  

b. Næste møde er d. 18.01.2023 på Hovedgård Bibliotek 

 

7. EO, Status etablering af Hundeskov 

a. Salget af grunden til det nye sognehus er gået igennem. Kommunen er i salgsproces af 

resterende areal til en anden/ukendt, så det forventes at etablering af hundeskov på areal 

ved Ørridslevvej ikke mere er muligt 

  

http://www.hovedgaard.dk/
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8. VC, EO, MS, Status Togstop i Hovedgård 

a. VC og EO har 04.01.2022 mødtes med TV2 Syd 

b. Der vil tidligst kunne ske fremgang i processen i 2026, når elektrificeringen af banen er 

færdig 

c. Togstop projektet er nu forankret i Horsens Kommunes Oplandsudvalg som forsøger at 

holde liv i projektet ved kontakt til Trafikministeriet 

d. EO har anmodet om at Lokalrådet kan mødes med Oplandsudvalget 

 

9. Alle, Status Helhedsplan/Lokalplan for Hovedgård, opdatering/status/udvikling sammen med 

Horsens Kommune. Høringssvar til Horsens Kommune Strategiplan 2023 

 

a. Lokalrådet har indsendt høringssvar med udgangspunkt i Boligstrategi og Infrastruktur 

 

10. EO, Status Skaterpark i Hovedgård 

a. Projektet er lukket. Det har ikke været muligt at finde et område i Hovedgård, hvor der kan 

placere en skaterbane 

 

11. EO, VC, FI, Status møde med Horsens Kommune Vej og Trafik 

a. Der er afholdt mange møder omkring trafikale problemer i byen  

b. Det forventes at mange af udfordringerne vil blive medtaget i Infrastrukturplan 2035, men 

herudover er der stadig et råderum hos Horsens Kommune 

c. VC arbejder stadig for at få forbundet cykelsti fra Hovedgård/Tvingstrup og helt ned til 

Horsens 

 

12. EO, Status ansøgning fra Lokalcenterby puljen til bål sted, borde bænke sæt til shelter 

a. Der skal indkøbes brandslukker iflg. krav fra Hrs. Kom. 

i. Der er indhentet tilbud fra Falck med 3 års abonnement 

ii. Besluttet køb af pulverslukker fra Jem&Fix og boks fra profishop.dk  

b. OBS! I vintermånederne er der lukket for vandet i vandtårnet 

 

13. EO, Status ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til fjernelse af ukrudt på fortove Horsensvej 

a. Der kan ikke bevilges midler til dette, da det utvetydigt er grundejerens ansvar at holde 

fortov gangbart 

 

14. EO, Status ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til Scene i anlægget (Sammen med 

Borgerforening) 

a. Der er modtaget afslag med begrundelsen at Hovedgård By har modtaget mange andre 

tilskud i 2021 og 2022.  

b. EO vil tage den videre på Sambymødet for afklaring om der er restriktioner på hvor mange 

projekt/midler det enkelte Lokalråd kan modtage 

 

15. EO Status ansøgning fra Lokalcenterby puljen om midler til video om Hovedgård 

a. Afslag på ansøgning fra Horsens Kommune 

b. Har sendt ansøgning til Norlys pulje for midler. Der er svarfrist 07.04.2022 fra Norlys 

 

16. EO, FI, Status Live Streaming fra Aarhus Universitet 

a. Der er sendt 6x Livestream efterår 2022 med deltagelse af 8, 12, 25, 20, 13, 15 personer. 

b. 6 x Livestream i forår 2023 

c. Lokalrådet har fået bevilget 1.200 flyers som vil blive husomdelt 

 



 
Hovedgård Lokalråd 

Hovedgård…..også en del af Horsens Kommune 
 

 

17. Alle, Julebelysning,  

a. Ønske om Julebelysning i Vestergade helt ud til Byskiltet 

b. Ønsker om Julebelysning over broen og ud ad Hovedgårdvej til byskiltet 

c. Evt. på hver 2. lygtepæl i stedet for hver lygtepæl 

 

18. Alle, Dato og sted for næste bestyrelsesmøde 

a. Onsdag 19.04.2023 kl. 19.15 hos VC 

 

19. Evt. Ingen kommentar 


