
Gedved Lokalråd 
Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 6/9-2021 

 
Referent: Christian Kubstrup  
 
Referat: 
Ad. 1 - Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 
  
Ad 2. - Præsentation af gamle og nye bestyrelsesmedlemmer 
Individuelle præsentationer er ikke ført til referat. 
  
Som en del af velkomsten til nye medlemmer blev foreningens historie gennemgået i hovedtræk. Herunder 
talte vi om nogle af lokalrådets største meritter gennem årene: 

• Broen i Hansted skov er opført på initiativ fra lokalrådet 
• Helikopterplads og -skole blev ikke til noget efter lokale indsigelser 
• Gedved Skole er bevaret som en skole med klasser på alle trin. De store klasser var en overgang 

under pres for at blive flyttet fra Gedved 
• Vindmøller. Lokale indsigelse fra bla. lokalrådet var med til at forhindre at vindmøller blev opsat 

flere steder rundt om Gedved 
  
Ad. 3 - Evaluering af generalforsamlingen 
Overordnet enighed om at det var en vellykket generalforsamling afvikling i en god stemning. 
  
Det blev nævnt, at nogle medlemmer gik fra generalforsamling med "uforrettet sag" i forhold til 
diskussionen omkring lokalrådets anbefalinger og kommunikation vedr. udbygning i Gedved Nord  / Gedved 
Øst. Nogle oplevede at emnet blev "lukket ned". 
  
I forlængelse af ovenstående havde vi i bestyrelsen en god dialog om, hvordan vi fremover kan gøre endnu 
mere for at sikre mest mulig gennemsigtighed omkring foreningens/bestyrelsens ageren og anbefalinger. 
  
Ad 4. - Godkendelse af referat fra generalforsamling 
Referatet blev godkendt. 
  
Ad. 5 - Orientering af pressen om generalforsamling, valg m.v. 
Det punkt blev ikke eksplicit debateret 
  
Ad. 6 - Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2021 
Referatet blev godkendt. 
  
Ad. 7 - Konstituering i henhold til vedtægterne 
Bestyrelsen konstituerede sig på følegende måde: 

• Formand: Niels Arne Kærgaard 
• Næstformand: Thor Due Christensen 
• Kasserer: Birgitte Feldborg 
• Sekretær: Christian Kubstrup 

  
Vi aftalte at se på konstituering på kommende bestyrelsesmøder, da Niels Arne har udtryk eksplicit ønske 
om at træde tilbage som formand. 



  
Ad. 8 - Uopsættelige punkter 

• Julepyntning i Gedved 
o Holger skriver ansøgninger til mellembypuljen (180.000,-) 
o ElTek har lovet deres støtte 
o Allan fortæller om en gruppe på 7-8 borgere, som gerne vil stå for opsætning og 

nedtagning 
o Vi checker om der er behov for tilladelse fra Teknik i Horsens Kommune 

• Broen i Hansted skov 
o Vi søger en bevilling på ca. 200.000 

• Lokalrådet skal levere 15% (kr. 30.000), som kan være frivilligt arbejde 
o Vi afsætter kr. 30.000 til en midlertidig reparation 
o Gert er tovholder på sagen og tager kontakt med Henrik Kjær 
o På sigt arbejder vi på at kommunen skal overtage broen 

• V-møde i Gedved den 21. september 
o Overskift: “En god udvikling i Gedved” 
o Fokus på lokalplanlægning 
o Niels Poulsgaard har inviteret til et formøde 

• Thor og Niels Arne mødes med Niels 
• Henvendelse til Gedved Brugs 

o Medlemmer af bestyrelsen mødes med Michael og Bent vedr. udvikling af bymidten 
• Politisk/vælger møde 2/11 

o Vi inviterer Peter Sørensen (S) og Martin Ravn (V) 
o Øvrige kandidater diskuteres på næste møde 

• Stiller DF med borgmesterkandidat? 
  

Ad. 9 - Økonomi 
Udskudt til næste møde 

  
Ad. 10 - Diverse 

• Flagstangen ved Brugsen skal vaskes og have ny snor 
o Ole og Martin står det 

• Allan afleverer en buket til Louise Pedersen, som har åbnet ny butik på Skanderborgvej 
• Fremtidige møder: 

o Den anden mandag hver måned 
• Emner til næste gang: 

o Supercykelstien 
  
 


