Dagsorden for bestyrelsesmøde
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19:30
Gedved Kultur- og Medborgerhus
1. Godkendelse af referat fra møde den 12. september 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
• Beplantning med påskeliljer – Holger
Holger undersøger med Bo Karlshøj Riis hos Horsens Kommune
•

Gedved sø – Tolstrup Enge – er der noget nyt? – Henning
Udsættes til foråret

•

Cykelstier – Ole
Ole arbejder videre med dette område.

•

Indretning af foreningslokaler – orientering ved Martin
Birgitte kontakter Jakob og Martin for at finde ud af, hvor vi er.

•

Høring vedr. udkørsel fra det nye boligområde på Kirkevej
Vi har sendt vores indstilling til dette punkt.

3. Udstykningen på Kirkevej
• Orientering om status ved Holger
• Planlægning af bygge- boligmesse til foråret
i. Vi har fået bevilget 10.000 kr. fra Horsens Kommune – det er da en start
ii. Henvendelse til annoncører – hvem
Se under eventuelt.
Til næste møde laver Holger et oplæg til boligmesse.
• Navnesagen. Niels Arne forsøger at finde ud af hvad der sker
4. Anlæg af sti i nyt skovområde ved Vestervej
• Holger medbringer baggrundsmateriale – herunder kort
• Indstilling til udformning af stianlæg
Holger fremsender et forslag til stilanlæg til kommunen
5. Fjernvarmemøde
• Møde er afholdt med Per Langkilde fra Dansk gasteknisk selskab, hvorfra der
foreligger følgende:
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Hej Martin,
Tak for sidst. Jeg vil gerne bekræfte at Gastech selvfølgelig gerne deltager i energiseminaret i
november. Vi vil gerne udstille med gaskedler, varmepumper og hybridløsninger. Jeg vil
foreslå at du spørger Vølund, Basch, Baxi og Vaillant om de også vil deltage. Andre potentielle
kunne være Klimadan, DVI, Panasonic, Viessman, Weishaupt. Med hensyn til indlæg vil vi
gerne enten ved Gastech eller vores brancheforening hold indlæg om den reelle økonomi.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

•
•

•

Der lægges op til et éndagsarrangement – søndag den 6. november.
Ud over udstilling af leverandører af alternative opvarmningsmuligheder lægges der
op til et seminar med følgende indhold:
i. Fjernvarmeplanen – den politiske beslutning – hvad indeholder den –
muligheder og begrænsninger. Oplæg og diskussion ved
politikere/embedsmænd fra Horsens Kommune, Horsens Fjernvarme og ,,,
ii. De juridiske bindinger i planen. Oplæg ved jurist fra LRP, Horsens
iii. Alternative muligheder. Præsentation af leverandører.
Martin er af den opfattelse, at der skal annonceres med helsidesannoncer for at få
udstillere med. Nogle vil nok betale 20.000 kr. for en stand – på den anden side har
lokale udstillere meddelt, at de har en smertegrænse på 2.000 kr. En side i Østbirk
Avis koster ca. 10.000 kr. Samme i Horsens Posten 20.000 kr. og Horsens Folkeblad
ca. 30.000 kr. Vi må lægge os fast på et ambitionsniveau.
i. Hvor meget vil vi Lokalrådet ofre på arrangementet
Messen udsættes til efter nytår –vi kan ikke nå det til den 6. november. Martin
meddeler dette til Per Langkilde.
Til næste bestyrelsesmøde laver Niels Arne et oplæg til denne messe.

6. QR-koder
• Orientering ved Henning
• Ansøgning om støtte – bl.a. oplæg fra Birgitte
Henning skriver projektansøgning, men har brug for hjælp, og vender tilbage, når han
skal have hjælpen.
7. Økonomi
• Vi har en del penge i Lokalrådets Kasse. Nogle af disse penge er et bloktilskud fra
Horsens Kommune, som skal bruges til driften af lokalrådet samt støtte til lokale
aktiviteter. Vi har tidligere støtte Gadekærsprojektet og Udendørs Fitness. Hvad skal
vi i år?
i. QR-kodeprojektet?
ii. Energimesse?
iii. Aktiviteter i Kultur- og Medborgerhuset
iv. Reservere penge til aktiviteter i forbindelse med udstykningen
• Støtte fra Lokale og Anlægsfonden til Gadekæret – Holger
Holger kontakter Jakob for en evt. etablering af spang
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8. Eventuelt
Der er SAMBY-møde i Gedved Kultur- og Medborgerhus den 25. oktober. Niels Arne vender
tilbage med yderligere information.
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 17. november og bliver et arbejdsmøde, hvor vi
skal planlægge bygge- og boligmessen til foråret.
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