Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 11. maj 2017 kl. 19:30
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Martin Frydenlund
Henning Hansen
Holger Nissen
Ole Lund Svendsen
Birgitte Feldborg

Afbud fra:

Kristian Grønbæk

1. Godkendelse af referat fra møde den 18. april 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
• Orientering fra bestyrelsens medlemmer
Der var intet nyt at bemærke.
3. Sankt Hans aften
• Taler – Ole arbejder stadig på sagen.
• Praktiske gøremål – Henning
Henning er i gang – der indkaldes til mødes snarest muligt.
4. Indvielse af Tolstrup Enge
• Orientering ved Henning
Der er indvielse den 16. juni kl. 15.00. Søhøjlandet vil gerne være med til at
festliggøre indvielsen med lidt grill etc. Vi skal i den forbindelse gerne stille med
mandskab til at passe grillen.
5. Ny udstykning
• Holger har lovet at han og undertegnede holder et møde med Erik Winther, der ejer
gården nord for byen. Hans jord grænser op til nuværende udstykningsområde og er
en del af det område, der ifølge Helhedsplan for Gedved udgør fremtidig
byudviklingsområde. Men det er ikke en del af Kommuneplanen, og der er derfor
ikke lavet lokalplan for området. Spørgsmålet er, om Lokalrådet skal støtte Erik
Winther i en henvendelse til Horsens Kommune om igangsætning af planlægning for
området.
• Stillingtagen til udstykningen og fremdriften vil være en naturlig del af den
reviderede Helhedsplan for Gedved, som det allerede er. Spørgsmålet er, om
planlægningsprocessen skal fremskyndes med revision af kommuneplan og lokalplan
uden for de gængse revisionsterminer. Er der behov for yderligere byggegrunde (der
er ca. 120 ledige grunde i nuværende udstykning) inden for de kommende 5 – 10 år.

Holger laver et oplæg til markedsføring af de nye byggegrunde. Samtidig skrives der en
artikel med den positive vinkel, at ”her går det godt”.
Holger laver ansøgning til anlægsfonden omkring påskeliljer og krokus ud til indfaldsvejene
til Gedved.
6. Efterårets aktiviteter
• Revision af Helhedsplanen
• Valgmøde
En revision af helhedsplanen for Gedved er påkrævet. Den reviderede helhedsplan vil vi
gerne bruge som oplæg til valgmødet i efteråret.
Til næste bestyrelsesmøde læser vi alle den nuværende helhedsplan, og så bruger vi hele
bestyrelsesmødet på at diskutere, hvad vi gerne vil have i den nye plan. Helhedsplanen
kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside.
7. Økonomi
• Status
Lokalrådet besluttede at imødekomme en ansøgning om at dække underskuddet fra
Gedved Kulturdage i foråret 2017.
8. Eventuelt
De kommunale fonde gør stor nytte. Den artikel skal vi have skrevet, sådan at politikerne
ved, at vi gerne vil bibeholde disse. Niels Arne og Birgitte skriver udkast.
Næste møde afholdes torsdag, den 8. juni 2017 kl. 19.30. Martin står for forplejning.
Referent
Birgitte Feldborg

