Dagsorden for bestyrelsesmøde
Torsdag den 10. august 2017 kl. 19:30
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard, Ole Lund Svendsen, Holger Nissen, Henning Hansen, Kristian
Grønbæk, Birgitte Feldborg

Fraværende: Martin Frydenlund
Mødet startede med et besøg af skolebestyrelsesformand Lina Riis Husballe, som orienterede om
skolens situation. Skolebestyrelsen vil gerne deltage i valgmødet den 14. november.
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. maj 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
• Orientering fra bestyrelsens medlemmer – der var intet at bemærke.
• Opfølgning på det uformelle møde før sommerferien – se nedenfor under punkt 5.
• Der er faldet et træ ned over broen i Hansted skov – Kristian kører forbi i morgen og
ser, hvor slemt det ser ud. Holger tager derefter fat i ejeren for at finde ud af, hvad
der skal ske.
3. Busruter
• Markering af synspunkt fra Gedved Lokalråd – Niels Arne skriver indlæg til avisen om
busruter på vegne af Lokalrådet.
4. Tolstrup Enge og stier
• Orientering ved Henning
Det var en dejlig dag, da Tolstrup Enge blev indviet. Der mangler stadig info-tavler,
det arbejder Henning videre med sammen med Anne Groth fra Skov- og
Naturstyrelsen. Derudover arbejder Henning på at lave en skitse til forskellige ruter
og stop på ruterne, sådan at der kan laves en folder over turforslag i Gedved og
omegn.
5. Hal-situationen.
• Hvad kom der ud af mødet med kommunaldirektøren.
• Næste træk
Kristian orienterede om mødet med kommunaldirektøren, og vi diskuterede, hvad
det næste skridt i denne situation skulle være.
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6. Ny udstykning
• Holgers snak med Erik Winther
Holger orienterede om sin samtale med Erik Winther
• Status på udstykning / tilflytning
Der er p.t. solgt 23 grunde, og der er således 17 grunde tilbage. Vi kan være lidt
bekymrede for, om vi løber tør for grunde, inden der kommer nye til.
• Skal vi deltage i Boligmessen 11. – 12. november
Vi vender dette punkt igen på næste møde.
7. Efterårets aktiviteter
• Revision af Helhedsplanen
• Valgmøde den 14. november kl. 19.00
Alle opstillede partier inviteres til mødet, som holdes i Festsalen i Seminariet,
Gedved Kultur- og Medborgerhus.
Niels Arne sender invitation.
Vi vil gerne have en professionel mikrofonholder, således at politikerne bliver nødt
til at komme med et klart svar.
Emner til debat:
• Skolepolitikken skal på dagsordenen og skolebestyrelsen vil gerne være aktiv
omkring dette
• Infrastruktur
• Mellembyerne i kommunen – vi efterspørger en strategi for disse byer
Vi orienterer politikerne om hovedemnerne, som vil blive diskuteret på valgmødet
8. Økonomi
• Status
Birgitte gav en status – det ser fornuftigt
9. Eventuelt
Næste møde er torsdag, den 14. september 2017 kl. 19.30.
Referent
Birgitte Feldborg
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