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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag,	  den	  13.	  august	  2015	  kl.	  19:30	  

Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus	  

	  

	  

Deltagere:	   	   Niels	  Arne	  Kjærgaard	  	  
	   	   Holger	  Nissen	  (delvist)	  
	   	   Henning	  Hansen	  
	   	   Martin	  Frydenlund	  
	   	   Ole	  Lund	  Svendsen	  

Birgitte	  Feldborg	  	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  den	  11.	  juni	  2015:	  
Referatet	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

2. Meddelelser:	  
a. Sankthans-‐arrangement	  –	  herunder	  økonomi	  

Et	  rigtigt	  vellykket	  arrangement	  med	  god	  stemning	  og	  gode	  talere.	  Der	  er	  endnu	  ikke	  
et	  samlet	  overblik	  over	  økonomien.	  

	  
3. Udskolingsdebatten:	  

Et	  udvalg	  under	  SAMBY	  har	  forfattet	  et	  brev	  til	  Horsens	  Kommune	  omkring	  
sammenlægning	  af	  overbygningen	  på	  nogle	  af	  skolerne.	  Dette	  sendes	  nu	  til	  politikerne	  i	  
kommunen.	  
	  

4. QR-‐koder:	  
Der	  arbejdes	  på	  at	  udvikle	  QR-‐koder	  til	  udvalgte	  steder	  i	  Gedved	  og	  omegn	  i	  samarbejde	  
med	  Egnsarkivet	  for	  gl.	  Gedved	  Kommune	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  
	  

5. Velkomstfolder	  for	  Gedved	  
Horsens	  kommunes	  grafiske	  værksted	  står	  for	  layout	  og	  for	  optagelsen	  af	  video.	  Der	  er	  
sendt	  breve	  af	  sted	  omkring	  sponsorater,	  og	  de	  første	  har	  takket	  ja	  til	  at	  sponsere.	  
Emner	  til	  brochuren	  og	  videoen:	  Forskellige	  ideer	  blev	  foreslået,	  og	  Niels	  Arne	  tager	  dem	  
med	  videre.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6. Gadekæret	  

Vi	  har	  fået	  støtte	  fra	  Spar	  Nord	  Fonden,	  fra	  Sydbank	  og	  fra	  SuperBrugsen.	  Pengene	  vil	  blive	  
brugt	  til	  at	  betale	  for	  det	  sidste	  af	  borde	  og	  bænkene	  og	  til	  fremtidig	  vedligehold.	  Holger	  
vurderer,	  om	  der	  skal	  skrives	  en	  ansøgning	  til	  Naturstyrelsen	  omkring	  støtte	  til	  en	  spang.	  
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7. Udviklingsselskab	  
Udsættes	  til	  næste	  møde	  
	  

8. Lokalliste	  ved	  kommende	  kommunalvalg	  
Udsættes	  til	  næste	  møde	  
	  

9. Samby	  
Holger	  orienterede	  om	  Samby-‐mødet	  i	  Sdr.	  Vissing	  den	  30.	  juni	  2015.	  
	  

10. Ansøgning	  til	  Anlægsfonden	  for	  Mellembyerne	  
Vi	  vil	  søge	  kr.	  50.000,-‐	  til	  indretning	  af	  mødelokale	  for	  foreningerne	  i	  Tårnet	  i	  Gedved	  
Kultur-‐	  og	  Medborgerhus.	  	  

	  
11. Økonomi	  

Martin	  orienterede	  om	  økonomien.	  
	  

12. Evt.	  	  
Niels	  Arne	  har	  fået	  svar	  fra	  Horsens	  Kommune	  omkring	  høringen	  i	  forbindelse	  med	  
Fjernvarmeplanen.	  Idet	  lovgivningen	  er	  overholdt,	  kan	  man	  ikke	  gøre	  noget	  ved,	  at	  
perioden	  tilfældigvis	  falder	  i	  sommerferien.	  
	  
Bestyrelsesmødet	  den	  8.	  oktober	  flyttes	  til	  den	  22.	  oktober	  2015	  
Bestyrelsesmødet	  den	  12.	  november	  flyttes	  til	  den	  19.	  november	  2015	  
Bestyrelsesmødet	  den	  10.	  december	  flyttes	  til	  den	  17.	  december	  2015.	  
	  

Referent:	  
	  
	  
Birgitte	  Feldborg	  
	  


