
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag den 19. oktober kl. 19:30 

Seminariet 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 
a. Godkendt 

 
2. Siden sidst 

a. Vejnavn i Industriområdet – Niels Arne 

• Udvalget for Teknik og Miljø har besluttet, at der ikke skal ske navneændring. 
Vejens navn er ”Lille Gedved”. 

b. Ny hal i Gedved – hvad sker der Ole og Kristian 

• Kristian orienterede om, at kommunen er gået i gang med projekteringsarbejdet. 
Lokalt følger man med og kommer med de sidste lokale ønsker 

c. Høringssvar vedr. støj fra motorvejen – Niels Arne 

• Høringssvar er afsendt i henhold til beslutning på sidste møde 
d. Genetablering af fortov på Kirkevej – Henning 

• Henning har orienteret idrætsforeningens formand Anders Vigild om huller til 

flagstænger. 

• Henning tænker om ikke vore tidligere tanker v. Ole Svendsen angående cykelstier 

er aktuelle at få på banen, da kommunen jo har prioritet og fokus på disse. Tænker 

også sikker vej fra Møllebæk til Gedved. 

• Kristian kunne oplyse, at kommunen igangsætter en markering på Kirkevej, så der 
bliver en gang-/cykelsti i hver side. Kommunen har bemærket, at vejstrækningen 
mellem byen og kirken er markeret som farlig vej. Det gælder også Ståhøjvej, men 
der sker foreløbig ingen ændringer. 

e. Markering af den nye skulptur ved skolen. – Ole 

• I første omgang aflyst på grund af opstramning af Corona-regler. Ole satser på en 
alternativ plan fx 2. søndag i advent. 

f. Friluftrådet vedr. fugletårn – Henning 

• Vedr. Fugletårn er der ikke noget nyt. 

• Kristian kunne oplyse, at energiselskabet Norlys ikke længere vil anvende 

transformatortårnet – så det kan sikkert købes. 

• Niels Arne orienterer Jens Moos, der sider i Friluftrådets bestyrelse. 
 

3. Orientering om mulig vejføring nord om Gedved 
a. Orientering ved Kristian m.fl. 

• Kristian og Ole har begge snakket med Ulrik Millandt Larsen, Projektchef hos 
Vejdirektoratet, der oplyser, at der ikke er noget der ligger fast, men en 
Kattegatforbindelse vil betyde, at der bliver behov for en sydlig forbindelse til E45. 
Denne forbindelse tænkes nord om Gedved og frem til en tilslutning omkring det 
sted, hvor Vestervej krydser motorvejen. Horsens kommune har ligeledes behov 
for en løsning for afvikling af trafikken fra det nye udstykningsområde Nørrestand. 
Det har dog ikke været muligt at få konkrete planer fra kommunen. 



 
 

• Lokalrådet har den opfattelse, at offentliggørelsen af det mulige vejanlæg nord om 
Gedved vil betyde, at det bliver vanskeligere at sælge byggegrunde i den nye 
udstykning, ligesom en forsat udvikling af Gedved mod Nord kan blive sat i stå. 

• Med de foreliggende planer giver det ikke mening, at der udarbejdes en 
kommuneplan i henhold til de nylig vedtagne retningslinjer for Kommuneplan for 
Horsens Kommune. 

• Gedved Lokalråd mener derfor, at man bør genoverveje udbygningsmulighederne 
for Gedved by, herunder om området inden for volden i Gedved Vest skal 
inddrages som byudviklingsområde, som det oprindeligt var planlagt. 

• Lokalrådet er af den opfattelse, at den planlagte beplantning af Folkeskoven på 
arealet bør udsættes og at skoven måske bør plantes et andet sted. 

• Niels Arne fik mandat til at udarbejde et brev til Horsens Kommune vedr. 
ovennævnte problematik. 
 

4. Bryggerens Folkeskov 
a. Holger og Henning deltog ikke i mødet, hvorfor punktet blev udsat 

 
5. Seminarieparken / den gamle boldbane. 

a. Planlægning af Lokalrådets arbejde  

• Lokalrådet har behov for et møde, hvor vi får gennemarbejdet Helhedsplanen for 
Gedved, herunder redegjort for historien bag den nuværende Helhedsplan, ændrede 
forudsætninger og rammer for en revideret Helhedsplan 

• Møde blev aftalt til mandag den 2. november kl. 19:00 – 22:00. 

• Mødes holdes Foredragssalen på Seminariet 

• Martin og Niels Arne søger for trykning af Helhedsplanen og andre nødvendige 
dokumenter til mødet. Nuværende Helhedsplan ligger i øvrigt på kommunens 
hjemmeside. 

• Birgitte bedes reservere Foredragssalen. 
 

6. Eventuelt 
a. Intet til behandling 

 

 


