Referat - bestyrelsesmøde
Torsdag den 8. december 2016 kl. 19:30
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus
1. Godkendelse af referat fra møde den 17. november 2016
Godkendt
2. Siden sidst
• Orientering om stier i nyt skovområde v. Vestervej– Holger
i. Holger orienterede om kommunes planer for beplantning i det nye
skovområde og på diget. Økonomiske begrænsninger sætter rammer for
udvalget af planter/træer. Holger er i kontakt med Eigil Holm omkring
forslag til løsninger.
ii. Holger foreslår, at vi udskriver en konkurrence om navnet på skoven på
Facebook - vedtaget
• Borde- bænke / spang ved gadekæret – Holger
i. Vi har en bevilling fra Friluftsrådet, vi ikke har brugt. Holger snakker med
Jakob Ludvigsen om anlæg af en spang. Området bliver brugt af skolen og
børnehaverne. De vil have stor glæde af at kunne komme tættere på
vandet.
• Græsslåning ved gadekæret – Holger
i. Forslag om, at græs bliver fjernet i forbindelse med slåning blev godt
modtaget i kommunens Natur-afdeling. Driftsafdelingen har imidlertid
afslået. Det vil være forbundet med krav om betaling på 2000 kr. om året.
ii. Lokalrådet gør foreløbig ikke mere
• QR-koder – Henning
i. Der arbejdes videre
• Tolstrup Enge – Henning
i. Arbejdet med at etablere Tolstrup Enge som et naturområde startes snarest.
Der bliver ikke offentligt adgang til området via stier. Et godt sted at
betragte området og fuglelivet bliver fra kirkens P-plads. Henning vil sikre, at
der opsættes QR-kode med information om området.
3. Udstykningen på Kirkevej
• Orientering om status ved Holger
i. Byggemodningen af udstykningen er ved at være færdig. Holger vurderer, at
man snarest kan gå i gang med salget.
• Planlægning af bygge- /boligmesse til foråret
i. Selv om kommunen skulle fremrykke starten på salget vil det ikke ændre på
tidspunktet for bygge- / boligmessen. Boligmessen afholdes Palmesøndag
den 9. april. Det falder sikkert sammen med andre byggemesser, men det
kan være en fordel.
ii. Holger forelagde oplæg til et program med åbningstale v. borgmesteren og
aktiviteter på udstykningen, hvor vi kunne gå sammen med Niels
(Skaterbanen) om aktiviteter som gocart-race. Foreslår at Lokalrådet

serverer gratis rundstykker og kaffe. Aktiviteter med indslag fra
foreningslivet og Kultur-grupperne i Kultur- og Medborgerhuset
iii. Der tages kontakt til ejendomsmæglere og byggefirmaer.
4. Fjernvarmemøde
• Opfølgning på beslutninger på foregående møde.
• Martin har indsamlet mailadresser og tilpasset oplæg fra Niels Arne til udsendelse.
Martin udsender indbydelse til potentielle udstillere inden jul.
5. QR-koder
• Orientering ved Henning – se punktet under ”siden sidst”.
6. Foreningslokalet i tårnet
• Niels Arne orienterede om, at foreningslokalet er etableret, køkkenet er etableret og
en plotter er indkøbt og leveret.
• Lokalet blev besigtiget i forbindelse med foreningernes julefrokost. Der var en god
tilbagemelding
• Behandling af punktet blev udskudt til næste møde.
• Niels Arne laver sammen med Birgitte et oplæg til udlån og administration af lokalet
og plotter.
7. Generalforsamling
• Det blev besluttet, at lægge generalforsamlingen tidligt på året på grund af de øvrige
aktiviteter i foråret. Onsdag den 25. januar blev bragt i forslag. Den er efter en mailrundering ændret til tirsdag den 24. januar, datoen optages i aktivitetsoversigten og
aktivitetskalenderen.
• Forslag til program: Emne ”Hvad skal vi med Gedved” – byudvikling. Vi inviterer
borgmester Peter Sørensen og Venstres spidskandidat Martin Ravn.
• Ole undersøger emne til debat-oplæg.
8. Nyhedsbrev
• Der udsendes nyhedsbrev med kontingentopkrævning ved årsskiftet.
9. Økonomi
• Status: Ca. 26.000 kr. på kontoen
• Ansøgning om støtte til skiltning ved Kultur- og Medborgerhuset.
i. Der bevilges et passende beløb til 2 skilte – ca. 2000 kr.
10. Eventuelt
• Ole arbejder på en bog om Gedved Skole. Er i gang med at indsamle materiale
• Ole arbejder med cykelsti-problematikken. Har i den forbindelse haft kontakt til
Martin Ravn og formanden for Venstre i Gedved – Rasmus Clausen

