Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19:30
Gedved Kultur- og Medborgerhus
(Møderummet i tårnet)
1. Godkendelse af referat fra møde den 10. september 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser
• QR-koder ved Henning
Intet nyt at bemærke
• Fiberkabel-kampagnen v. Holger
Der kommer Fibernet i det meste af Gedved.
• Brochuren og videoen ”Velkommen til Gedved” v. Niels Arne
Brochuren er lige om lidt på vej i trykken
• Henvendelse til Horsens Kommune vedr. fodgængerovergang
Dette er endnu ikke nået – Niels Arne tager sig af det
• Fjernvarmemødet
Et konstruktivt og interessant møde med et diskussionslystent publikum.
• Julefrokost for foreninger – den 4. december
Indbydelse udsendes i morgen
3. 8751 Gedved
Et opdateret regelsæt lægges på vores Facebookside.
4. Gedved Sø
Henning bliver tovholder fra Lokalrådet, og tager kontakt til Erhvervs- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening mv. Dette projekt har højere prioritet end et stisystem
rundt om Tolstrup.
5. Seminariegrunden
Niels Arne og Birgitte er tovholdere på at sikre området som byparksområde for hele
Gedved.
6. Gedvedportalen og Lokalrådets hjemmeside
• Kalender – Birgitte har lavet et forslag til aktivitetskalender. Vi skriver ud til
relevante aktører i Gedved og fortæller om denne mulighed. Indtil videre er Bodil
Beck og Birgitte administratorer på kalenderen.
• Sammenhæng mellem Gedvedportalen og ”Velkommen til Gedved”. Hjemmesiden
www.gedved.dk opdateres, når brochuren er trykt.
• Bygge- og boligportal på hjemmesiden. Dette kan etableres, så snart den første
sponsor er interesseret.

•

Indlæg om historie, natur m.v. bibeholdes på hjemmesiden indtil videre. Det
opdateres løbende, og der indsættes relevante links, når vi har dem.

7. Byggeudstilling på ny udstykning
• Lokalrådets engagement og aktiviteter i forbindelse med udvikling og salg af
byggegrunde i den nye udstykning - Holger er tovholder. Han har kontakten til
Kommunen og andre interessenter.
• Lokalrådet tage initiativer til en byggeudstilling i Gedved i 2017 eller 2018 alt efter,
hvornår grundene er klar.
• Bygge- og boligportal på hjemmesiden – se tidligere i referatet.
8. Festival
• Gedved Musikforening og Kultur- og Medborgerhuset har taget initiativ til en
musikfestival, der skal afvikles til sommer. Lokalrådet bakker op omkring dette initiativ,
og vil gerne støtte med planlægning, deltagelse og økonomisk.
9. Gadekæret
• Punktet udsættes til næste møde.
•
10. Økonomi
• Status ved Martin
Der har været et lille overskud på Sct. Hans arrangementet. Økonomien ser fornuftig
ud.
11. Eventuelt
Næste møde er den 19. november 2015.
Referent:
Birgitte Feldborg

