Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag, den 18. august 2016 kl. 19:30

Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Henning Hansen
Ole Lund Svendsen
Birgitte Feldborg

Afbud fra:

Holger Nissen
Martin Frydenlund

Gæst:

Skoleleder Dick Douglas Glintborg

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. maj 2016:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst:
a. Sankt Hans arrangement: En våd affære med ok deltagelse, overskuddet overføres til
Lokalrådets konto
b. Beplantning med påskeliljer: Udskydes til næste møde
c. Reception – Tigerens Rede: det var en fin reception med en god tale af Holger
d. Navn til udstykning: Vi har sendt et brev til borgmesteren om vores ønske til
udstykningen og afventer svar herpå.
e. Tilflytterhjemmeside: Der er sendt navne til Horsens Kommune, og de tager
kontakten herfra.
3. Udstykningen på Kirkevej:
Der er fundet nogle ærkelogiske fund på den nye udstykning, der gør, at udstykningen
bliver forsinket – vi ved endnu ikke hvor længe.
4. Gedved Sø – Tolstrup Enge:
Tolstrup Enge er klar til at blive iværksat – og det forventes at ske hen over efteråret.
Gedved Sø volder dog stadig lidt udfordringer, men Henning følger op på projektet.
5. Fjernvarmemøde:
Vi planlægger mødet/messen til søndag, den 6. november. Hvis vi finder behov for det,
udvides dette til også at omfatte lørdag, den 5. november. Niels Arne indkalder til
planlægningsmøde herom.
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6. QR-koder:
Vi er ved at være klar til at søge om fondsmidler fra Friluftsrådet. Der er udarbejdet de
første beskrivelser fra lokalarkivet side, og dem skal Henning ned at se.
7. Cykelstier:
Der afholdes møde med teknisk forvaltning omkring cykelstier mellem Gedved/Østbirk og
Gedved/Egebjerg i løbet af efteråret. Ole laver et udkast til, hvad vi kan præsentere, til
næste lokalrådsmøde.
8. Seminarieområdet/Gedved Midtby:
Niels Arne og Birgitte kommer med et udkast til næste møde.
9. Indretning af foreningslokale
Niels Arne beder Martin om at få foreningslokalet gjort færdigt.
10. Økonomi
Vi er i gang med at overdrage kassererjobbet fra Martin til Birgitte.
11. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er den 8. september 2016.
Referent:
Birgitte Feldborg
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