
	  
	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  
Torsdag	  den	  7.	  januar	  2015	  kl.	  19:30	  

Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus	  –	  tårnet	  
	  

Deltagere:	  Ole	  Lund	  Svendsen,	  Martin	  Frydenlund,	  Niels	  Arne	  Kjærgaard	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  den	  11.	  september/10.	  november	  
Referat	  godkendt	  

	  
2. Orientering:	  

• gadekærsprojektet	  /	  gadekærslauget	  
o Niels	  Arne	  orienterede	  kort	  om	  at	  kommunen	  arbejder	  med	  projektet.	  det	  

finasieres	  som	  et	  projekt	  under	  Mellembyernes	  anlægspulje.	  Det	  kræver	  en	  vis	  
medfinansiering	  og	  eller	  frivillig	  indsats.	  Holger	  arbejder	  med	  sagen.	  	  

o Birthe	  arbejder	  på	  at	  få	  etaleret	  et	  gadekærslaug.	  
• fitness	  	  

o Første	  del	  er	  sat	  i	  værk.	  Der	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ca.	  100.000	  kr.	  til	  
rådighed.	  Har	  været	  omtalt	  i	  avisen.	  Holger	  er	  tovholder	  

• udstykningen	  
o Det	  forventes,	  at	  der	  i	  nær	  fremtid	  foreligger	  en	  aftale	  om	  at	  iværksætte	  

byggemodning	  af	  nyt	  boligområde	  nord	  for	  Gedved	  Skole	  	  
• landsbypedelordningen	  

o Intet	  nyt	  –	  Niels	  Arne	  er	  ansvarlig	  	  
• Sambymøde	  

o Kort	  orientering	  

Ole	  orienterede	  om,	  at	  det	  nu	  ser	  ud	  til,	  at	  fjerkræslagteriet	  bliver	  til	  noget.	  Håndværkere	  
arbejder	  på	  slagteriet.	  

Ole	  orienterede	  også	  om	  Gedved	  Sø.	  Der	  er	  ikke	  noget	  nyt.	  Der	  er	  kommet	  en	  ny	  
sagsbehandler	  på	  projektet.	  Det	  skal	  nu	  løbes	  i	  gang	  igen.	  Efter	  Ole’s	  opfattelse	  bliver	  der	  tale	  
om	  en	  egentlig	  sø	  og	  ikke	  blot	  et	  oversvømmet	  område,	  som	  det	  har	  været	  nævnt.	  Efter	  Ole’s	  
opfattelse	  skal	  der	  ikke	  etableres	  stianlæg	  i	  selve	  søområdet.	  Det	  bør	  være	  et	  naturområde,	  
hvor	  dyrene	  kan	  være	  i	  fred.	  

3. Ansøgning	  om	  støtte	  til	  projekter	  i	  2015.	  Vi	  har	  umiddelbart	  følgende	  kanaler	  til	  vores	  
rådighed:	  
• kultur	  –	  mellembypuljen	  	  
• §	  18	  midler	  fra	  Sund	  By	  	  
• mellembyernes	  anlægsfond	  

Lokalrådet	  støtter,	  at	  Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus	  søger	  om	  støtte	  til	  renovering	  af	  
festsalen.	  Der	  søges	  bl.a.	  støtte	  til	  lysanlæg,	  projektorer,	  scenefaciliteter	  m.v.	  Der	  søges	  støtte	  
hos	  Mellembyernes	  anlægsfond,	  hvor	  der	  kan	  søges	  op	  til	  250.000	  kr.	  Ansøgningsfrist	  er	  15.	  
februar.	  

	  



	  
	  

4. Overbygningen	  i	  folkeskolen	  
• Vore	  nabobyer	  ruster	  sig	  til	  en	  kamp	  for	  deres	  skolers	  overbygning.	  Hvad	  er	  status	  for	  

Gedved	  Skole.	  	  
• Vi	  blev	  i	  valgkampen	  op	  til	  kommunevalget	  lovet,	  at	  der	  ikke	  vil	  ske	  ændringer	  af	  

skoledistrikter,	  herunder	  for	  overbygningen.	  Det	  gælder	  naturligvis	  kun	  for	  denne	  
valgperiode.	  Hvad	  sker	  der	  nu?	  Hvad	  skal	  vi	  gøre?	  

Emnet	  blev	  diskuteret.	  Vi	  skal	  søge	  information	  om	  situationen.	  Ole	  holder	  øjne	  og	  ører	  åbne.	  
Niels	  Arne	  kontakter	  Lone	  –	  skoleinspektøren.	  

Vi	  skal	  naturligvis	  reagerer	  til	  fordel	  for	  at	  overbygningen	  på	  Gedved	  Skole	  bevares	  –	  er	  	  
naturligt,	  da	  Gedved	  er	  et	  udviklingsområde	  i	  kommunen.	  

5. Nye	  initiativer	  
• Birthe	  foreslår,	  at	  vi	  tager	  et	  initiativ	  vedr.	  et	  sammenhængende	  stisystem	  omkring	  

Gedved	  

Sættes	  på	  programmet	  for	  næste	  foreningsår	  

6. Opdatering	  af	  informationsmateriale	  vedr.	  lokalrådet	  
• Birthe	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  vi	  har	  forældet	  informationsmateriale	  vedr.	  lokalrådet,	  

der	  bl.a.	  ligger	  på	  biblioteket.	  Det	  skal	  vi	  have	  opdateret.	  	  

Vi	  spørger	  Birthe,	  om	  hun	  vil	  påtage	  sig	  at	  revidere	  informationsmaterialet,	  men	  det	  bør	  
afvente	  generalforsamlingen	  	  

7. Nyhedsbrev	  
• Oplæg	  til	  emner	  til	  nyhedsbrev	  medbringes	  til	  mødet	  

Blev	  ikke	  diskuteret.	  Niels	  Arne	  udsender	  oplæg.	  (Holger	  har	  skrevet	  et	  udkast,	  som	  Niels	  Arne	  
Arbejder	  videre	  på)	  

Nyhedsbrevet	  skal	  indeholde	  bemærkninger	  omkring	  den	  aktuelle	  debat	  om	  samling	  af	  
overbygningerne.	  Der	  skal	  peges	  på,	  at	  en	  flytning	  af	  de	  ældste	  elever	  fra	  Gedved	  vil	  få	  
konsekvenser	  for	  idrætslivet.	  

8. Generalforsamling	  
• Planlægning	  

Lokalrådets	  generalforsamling	  holdes	  den	  11.	  marts	  kl	  19:30	  i	  foredragssalen	  i	  
medborgerhuset.	  	  

Traditionel	  generalforsamling,	  hvor	  vi	  vil	  lave	  debatplæg	  vedr.	  stisystemer,	  rekreative	  
områder,	  mulighederne	  i	  Gedved.	  

Årets	  Gedvedborger:	  Karen	  Hjermitslev	  

	  



	  
	  

9. Økonomi	  
	  

Martin	  har	  udbetalt	  penge	  til	  bænke	  til	  forsamlingshuset,	  fitnessredskaber.	  	  
Kassen	  er	  ved	  at	  være	  tom,	  så	  der	  er	  behov	  for	  at	  få	  udsendt	  opfordring	  til	  betaling	  af	  årets	  
kontingent.	  

	  
10. Eventuelt	  

	  	  
	  


