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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag,	  den	  10.	  september	  2015	  kl.	  19:30	  

Skovvej	  3	  

	  

	  

Deltagere:	   	   Niels	  Arne	  Kjærgaard	  	  
	   	   Martin	  Frydenlund	  
	   	   Ole	  Lund	  Svendsen	  
	   	   Henning	  Hansen	  

Birgitte	  Feldborg	  	  
	  
Afbud	  fra:	   	   Holger	  Nissen	  
	  

	  

	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  den	  13.	  august	  2015:	  
Referatet	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

2. Meddelelser:	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  QR-‐koderne.	  
Udskolingsdebatten	  er	  afsluttet	  for	  nu	  
Ansøgning	  til	  Anlægsfonden	  for	  Mellembyerne	  er	  afsendt,	  men	  vi	  har	  ikke	  hørt	  noget	  
endnu.	  
Tour	  de	  Gedved	  og	  byfesten	  var	  en	  god	  oplevelse	  på	  trods	  af	  vejret	  og	  de	  udfordringer,	  der	  
opstod	  i	  forbindelse	  hermed.	  
	  

3. Henvendelse	  vedr.	  fodgængerovergang	  
Der	  er	  kommet	  en	  henvendelse	  fra	  beboerne	  i	  nybyggeriet	  på	  vest	  siden	  af	  Egebjergvej	  om	  
en	  fodgængerovergang	  ved	  forsamlingshuset.	  Der	  er	  med	  tiden	  mange	  skolebørn	  i	  
området.	  Beboerne	  opfordrer	  Lokalrådet	  til	  at	  støtte	  en	  henvendelse	  til	  kommunen.	  
	  
Lokalrådet	  sender	  en	  henvendelse	  til	  Horsens	  Kommune	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  denne	  
problematik.	  
	  

4. Fiberkabel-‐kampagne:	  
Lokalrådet	  synes,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  fremtidssikre	  sig	  med	  fibernet.	  
	  

5. Velkommen	  til	  Gedved	  –	  folder	  og	  video	  
Der	  er	  fuld	  gang	  i	  optagelsen	  af	  videosekvenser.	  Selve	  folderen	  arbejder	  vi	  videre	  på.	  
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6. Gadekæret	  
Vi	  har	  noteret,	  at	  udbedringerne	  som	  aftalt	  med	  Horsens	  kommune	  er	  gennemført.	  Vi	  er	  
også	  blevet	  bevilliget	  en	  sum	  penge	  til	  projektet,	  så	  vi	  forventer,	  at	  vi	  vil	  gå	  i	  gang	  med	  at	  
opføre	  en	  spang.	  

	  
7. Udvikling	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  udstykning	  

	  
8. Vi	  arbejder	  på	  at	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  Gedved	  vil	  være	  et	  godt	  sted	  at	  afholde	  en	  

byggeudstilling	  næste	  år.	  
	  

9. Økonomi	  
Martin	  orienterede	  om	  Lokalrådets	  økonomi.	  

	  
10. Evt.:	  

Lokalrådet	  besluttede	  at	  holde	  et	  informations-‐	  og	  debatmøde	  omkring	  den	  vedtagne	  
fjernevarmeplan.	  Mødet	  afholdes	  den	  23.	  september	  2015	  kl.	  19.30	  på	  Gedved	  Kultur-‐	  og	  
Medborgerhus.	  
	  
Lokalrådet	  sluttede	  aftenen	  med	  at	  diskutere	  budget	  2016	  for	  Horsens	  Kommune.	  

	  
	  
Referent:	  
	  
	  
Birgitte	  Feldborg	  


