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1. Referat fra møde den 16. april
• godkendt
2. Meddelelser
Gadekærsprojektet – orientering ved Holger
• Henrik Kjær er færdig med beplantning. Flis er lagt ud. Borde/bænke er leveret fra
kommunen mod forventet betaling i 2016. I brugsen er støtte til borde/bænke et af de 3
projekter man p.t. kan støtte med poletter. Holger har sendt ansøgninger om støtte, hvor vi
endnu ikke har fået svar
Udendørsfitness – orientering ved Holger
• Arbejdet med opstilling af instrumenter er nu færdiggjort. Alle instrumenter er stillet op.
Efter bestyrelsesmødet er der modtaget en donation fra Gedved Skole, så økonomien nu er
på plads.
3. Udskolingsdebatten
• Orientering ved Holger og Niels Arne
• Lokalrådet støtter op om arbejdet i arbejdsgruppen, men forbeholder sig muligheden for
en egen holding.
• Afpasser tiltag og aktioner efter tingenes udvikling
4. Informationsmateriale om Gedved
Niels Arne har holdt møde med kommunaldirektør Niels Ålund vedr. informationsmateriale
om Gedved. Kommunen vil gerne have en brochure og evt. en video til facebook m.v., der
præsenterer Gedved. Kommunen vil betale et mindre beløb men lægger op til at
omkostningerne skal betales via. annoncer.
Lokalrådet er positiv indstillet til projektet. Det skal gennemføres som et ”professionelt”
projekt. Økonomien skal hvile i sig selv. Vi satser på at bruge så meget ”lokal” arbejdskraft
som muligt. Niels Arne aftaler det videre forløb med Horsens Kommune og er
projektansvarlig.
5. Sct. Hans-arrangement
Henning har påtaget sig at være koordinator på Sct. Hans arrangementet.
• Der er indkaldt til planlægningsmøde med den sædvanlig deltagerkreds.
• Der er bevilget 4.000 kr. fra kommunens landdistriktspulje – med en bemærkning om,
at det er sidste gang man støtter Sankthans-arrangementer.

	
  

	
  

• orientering ved Henning – sagen er gode hænder
6. Flygtninge i Gedved
Hvordan skal vi modtage flygtninge i Gedved.
• Skal lokalrådet markere en holdning efter debatten på ”9851 Gedved”.
• Giver debatten anledning til bemærkninger til web-redaktøren?
Bestyrelsen udtrykker in støtte til web-redaktørens håndtering af sagen. P.t. vil loklarådet
ikke foretage sig yderligere.
7. Økonomi
• orientering ved Martin – kassen er ved at være tom.
8. Eventuelt

