Referat fra Generalforsamling
Gedved Lokalråd onsdag, den 25. august 2021
I Gedved Kultur- og Medborgerhus
Der var fremmødt 36 personer + bestyrelsen
Dagsorden iht. Vedtægterne
Niels Arne Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen. Oprindelig skulle
generalforsamlingen i Gedved Lokalråd have været afholdt inden udgangen af 1. kvartal
2021, men på grund af Corona nedlukningen blev generalforsamlingen udskudt.
1: Valg af dirigent:
Gert Børgesen blev valgt som dirigent og takkede for valget.
2: Valg af referent:
Birgitte Feldborg blev valgt som referent.
3: Valg af stemmetællere:
Det blev aftalt, at stemmetællere ville blive valgt, hvis det blev nødvendigt i løbet af
generalforsamlingen, hvilket det ikke blev.
4: Bestyrelsens beretning:
Niels Arne Kjærgaard aflagde bestyrelsens beretning. Den er vedlagt dette referat.
Efter en livlig debat blev beretningen taget til efterretning.
5: Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Birgitte Feldborg fremlagte årsregnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt.
6: Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år
Niels Arne Kjærgaard fremlagde hovedlinjerne for det, Lokalrådet kommer til at beskæftige
sig med i 2021.
De listes her i punktform:
o Helhedsplan for Gedved
o Ansøgning om midler fra Landdistriktspuljen
o Boldbanen og Seminarieparken
o Butikscenter
o Platform ved Gedved Sø
o Trafiksikkerhed Skanderborgvej/Egebjergvej
o Valgmøde med borgmesterkandidater
o Broen og skovlegepladsen i Hansted skov
o Julebelysning
o ”Indvielse” af Gedvedfrisen ved Gedved Skolen
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Det blev henstillet, at der også blev tænkt et stisystem omkring den nye hal ind i
helhedsplanen.
Husk at holde kommunen op på, at der igen skal etableres cykelsti med rød asfalt og holdere
til flagstængerne.
7: Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag fra Ole Kirkholt:
Da jeg finder det rimeligt at byens virksomheder også kan deltage i, og gøre deres mening
gældende i Gedved Lokalråd,
stiller jeg hermed nedenstående forslag til vedtægtsændring for Gedved Lokalråd,
til behandling og afstemning på den ordinære generalforsamling onsdag d. 25 august:
$3 ændres til
"Enhver husstand, virksomhed og anerkendt forening i Gedved og omegn kan optages som
medlem af foreningen."
I $6 ændres sidste sætning i afsnittet
"Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt
medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. Stemmeberettigede på
generalforsamlingen er alle fremmødte jf. ovenstående. Hver forening og husstand har én
stemme."
til
"Hver forening, virksomhed og husstand har én stemme"
Da forslaget vedrører vedtægtsændringer af væsentlig betydning, og da det ikke på forhånd
var udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen eller efterfølgende, kunne det
ikke behandles på generalforsamlingen, men må behandles på en senere ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling, hvori det er behørigt varslet overfor medlemmerne.
8: Budget:
Birgitte Feldborg fremlagde forslag til budget for 2021, og dette blev godkendt.
Kontingentet er uændret kr. 150,- pr. husstand.
9: Valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Martin Frydenlund – modtager genvalg
Tabitta Flyger – modtager ikke genvalg
Kristian Grønbæk – modtager ikke genvalg
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Niels Arne Kjærgaard – modtager genvalg
Allan Kjærgaard – stiller op
Thor Due Christensen – stiller op
Christian Kubstrup – stiller op
Martin Frydenlund, Niels Arne Kjærgaard, Allen Kjærgaard, Thor Due. Christensen og
Christian Kubstrup blev alle genvalgt/valgt til bestyrelsen.
10: Valg af revisor:
Såvel Søren Jochumsne som Else Brendstrup Hansen blev genvalgt som revisorer.
11: Evt:
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen og resten af aftenens arrangement kunne
begynde.
Årets Gedved-borger:
Team Gedved blev udnævnt til årets Gedved.

Dirigent:
Gedved, den

2021

_______________________________________
Gert Børgesen
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Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning for perioden sep. 2020 og første halvår af 2021.
Bestyrelsens aktiviteter i den forløbne periode har omfattet følgende:

Kommuneplan for Horsens Kommune
Kommuneplanen for Horsens Kommune har i den forløbne periode været til offentlig høring.
Kommuneplanen er en overordnet udviklingsplan for kommunen, der afstikker områder til
boligbebyggelse, erhvervsbebyggelse, rekreative områder, beskyttelse af vandindvinding
m.v.
Kommuneplanen bygger på en proces, kaldet strategi for kommuneplanen, hvor man
fastlægger de overordnede retningslinjer. Denne strategi gennemførtes sidste år og blev
vedtaget af byrådet og ligger således som grundlag for kommuneplanen.
Lokalrådet har indsendt bemærkninger til forslaget til kommuneplan. Bemærkninger, der er
en følge af den Helhedsplan, der ligger for Gedved og de debatter om byens udvikling, der
har været på bl.a. lokalrådets generalforsamlinger.
I Lokalrådets bemærkninger peger vi på:
Nyt boligområde – Vestervej 11
Det anbefales, at der højest gives tilladelse til byggeri af 12 boliger på området. Det er en
følge af Helhedsplanen, der har en ramme på 25 – 35 nye boliger på Vestervej. Med
udgangspunkt heri, vil rammen således være 8 – 12 boliger på Vestervej 11.
Den gamle boldbane
Kommuneplanen lægger op til, at der kan ske bebyggelse på boldbanen samt at der skal
etableres nærkreative arealer.
Lokalrådet foreslår, at der kan bygges op til 3 etager i området. Det betyder, at vi kan få en
bebyggelse, der arkitektonisk falder sammen med bygningerne i Seminarieparken.
Endvidere vil det give mulighed for et større friareal til rekreative formål.
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Område ved Egebjergvej
I Kommuneplanforslaget ønsker man at indskrænke centerområdet i Gedved ved at
overføre et areal ved Egebjervej til anden bebyggelse (den grund der i Gedved Kommunens
tid var afsat til plejehjem).
Lokalrådet har tidligere udtrykt ønsker om, at der afsættes et større areal, hvor det vil være
muligt at bygge butikker m.v. Kommuneplanens forslag går således i den forkerte retning. Vi
ønsker det nævnte område fortsat må være til disposition indtil vi får en afklaring om et evt.
kommende bytorv i Gedved.
Område til blandet beboelse og mindre erhverv
I den sydlige del af Gedved by – ved arbejdsmarkedscenteret – er udlagt et område til
blandet bebyggelse – erhverv og bolig. Dette område ønsker man i Kommuneplanforslaget
omlagt til rekreativt område som kompensation for et nyt erhvervsområde vest for
motorvejen
Lokalrådet ønsker at bevare den nuværende status for området. Området er velplaceret til
mindre erhverv – placeret mellem byen og industriområdet.
Nyt boligområde nord for Gedved
I kommueplanforslaget lægges der op til at et nyt område til boligbyggeri placeres nord for
Gedved. Det er i overensstemmelse med den vedtagne strategi for kommuneplanen og en
naturlig fortsættelse af den udvikling, som siden 2014 har været foreslået af Gedved
Lokalråd.
Forslaget har givet anledning til en heftig debat hen over forsommeren – ikke mindst på
Facebook, hvor nogen forsøger, at gøre det til en debat om udvikling af Gedved mod nord
eller mod øst.
Den debat havde vi allerede i forbindelse med strategien for kommuneplanen. I forbindelse
med behandling af strategien har byrådet da også eksplicit besluttet, at udvikling af Gedved
mod øst tages ud af kommuneplanen.
Det er således, efter lokalrådets opfattelse, slet ikke et emne, der bør være til debat i
forbindelse med den kommende Kommuneplan, der skal dække perioden 2021 – 2033.
Undervejs har vi fået en rapport om en kommende Kategatforbindelse, hvor vejforbindelsen
mod syd kan komme tæt på Gedved. Vi har spurgt om kommunes holdning hertil, set i
relation til udvikling af Gedved Nord. Kommune har svaret:
”Vores tilgang er, at vi fortsætter byudviklingen i Gedved jævnfør den eksisterende plan.
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Vi er enige i, at en sådan Kattegatforbindelse vil have betydning for
byudviklingsmulighederne nord for Gedved, når og hvis den kommer, men Staten vil også
skulle tage hensyn til eksisterende byer, som vejforløbet kommer tæt på”.

Broen i Hansted Skov
I foråret fik Lokalrådet en henvendelse fra Horsens Kommune om, at broen i Hansted skov
ikke var i forsvarlig stand, at den straks skulle repareres og at ansvaret for broen påhviler
Lokalrådet.
Lokalrådet havde ikke umiddelbart de midler, der skal til for at reparere broen. Kommunen
hjalp dog til med at udskifte en række planker, så det igen var forsvarligt at passere broen.
Det er i dag forsvarligt at bruge broen. Det har vi også kommunens ord for, men broens
konstruktioner er medtaget og der skal en større indsats til. Det vil vi berette om under
punktet med fremtidige aktiviteter.
Der skal imidlertid lyde en stor tak til borgerne i Gedved for den opslutning vi mødte, da vi
beklagede vores nød på Facebook. Det var overstrømmende. Vi fik midler til at vi kan
gennemføre en midlertidig reparation – så broen kan bruges den kommende tid. Vi fik tilsagn
om frivillig hjælp osv.
Den faglige vurdering af broen er, at den i løbet af en kort årrække skal udskiftes. Det
vurderes at koste omkring 200.000 kr.
Sagen er nu den, at vi i bestyrelsen forsøger at få kommunen til at overtage ansvaret for
broen. Det er ikke så let, men vi tror, at vi er blevet enig med kommunen om en finansiering
af en ny bro. Det er så det vi arbejder på for tiden samtidig med at vi også har fokus på
skovlegepladsen – herom senere.

Sankt Hans
I år kunne vi igen fejre Sankt Hans-aften. Det skete på en ny lokalitet i Seminarieparken og
med båltale af borgmester Peter Sørensen. Musikken sørgede Gedved Musikforening for.
Det blev en rigtig fin aften med stor opslutning trods Corona-restriktioner. Vi startede kl. 18
og det viste sig at være et rigtigt tidspunkt. Mange børnefamilier dukkede op.
Vi havde i år overladt salg af mad og drikkevarer til Christian fra Restaurant Schmidt. Også
det blev der taget godt imod. Christian havde et rigtigt godt salg.
I bestyrelsen tror vi, at vi har fundet en model til efterfølgelse.
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Åbning af Højvangsvej
Der har været en del debat i forbindelse med byggeri af ny stor lager- og destibutionscenter
ved Højvangsvej.
Anlæggelse af vejanlæg antyder, at man påtænker kørsel til og fra industriområdet ad
Højvangsvej. Byggeriet betyder endvidere, at Bryggervej er blevet lukket.
Lokalrådet har rettet henvendelse til kommunen, der oplyser, at man overholder gældende
lokalplaner. Men det ligger måske mellem linjerne, at man påtænker en lokalplanændring.
Man oplyser også, at man overvejer at bybusserne fremover skal køre ad Højvangsvej og
gennem Industriområdet.
Lokalrådet har givet udtryk for, at vi ikke ønsker Højvangsvej åbnet for almindelig trafik,
men en løsning med bom og bustrafik er en god idé.
Bebyggelsen har som nævnt også medført at Bryggervej er lukket. Det er vi meget kede af,
og vi ved at det er der en del borgere i Gedved, der også.
Bryggervej er lukket ved en administrativ beslutning, men vi tænker, at vi alligevel vil tage
emnet op med politikerne i forbindelse med den kommende valgkamp.

Helhedsplan
Vi har en helhedsplan for Gedved, som snart er 10 år gammel. Vi har, uden held, adskillige
gange forsøgt at få Horsens Kommune til at opdatere planen.
Men med eller uden plan, så står vi over for nogle udfordringer, måske endda nogle positive
udfordringer.
Der er afsat midler til udvikling af mellembyer som Gedved de kommende år. Det er såkaldte
landdistriktsmidler, der delvis er statslig finansieret. Der er i første omgang afsat 50 mio. kr.
Pengene kan bruges til mange ting, men ikke til vejanlæg og cykelstier.
Vi skulle måske have været længere fremme med vores planer, men Coronaen har sin
virkning. Det har ikke været muligt at afholde de nødvendige borgermøder og arbejdsmøder.
Det vi tænker, er imidlertid, at vi skal have gang i en planlægning – med kommunens hjælp –
der omfatter:
o Bycenter-/indkøbscenter i Gedved
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§ Henvendelse til Brugsen vedr. bager
§ Erhvervelse af hus på Skovvej
§ Seminarieparken
o Overordnet trafik
o Skanderborgvej – Egebjergvej
o Adgang til Gedved Sø

Gadekæret
Endelig vil jeg sige et par ord om gadekæret.
Som mange vil bemærke, har der været problemer med vandafløbet, Vores nye Sme Majs
bro har stået helt under vand og vores beplantninger har været truet af oversvømmelser.
Henning har været på opgaven og hans tilbagemelding er, at det nu løser sig i forbindelse
med nedgravning af nye store rør, der skal føre vandet over til det nye bassin ved
Skanderborgvej.
Der skal også lyde en tak til Henning for arbejdet med slå græs og vedligeholde området
omkring gadekæret.

Beplantning ved indfaldsvejene
For nogle år siden brugte vi en del midler på påskeliljer og anden beplantning ved
indfaldsvejene til Gedved og omkring gadekæret.
En stor del af disse beplantninger er forsvundet under arbejdet med fjernvarme og
opgravning til kloakseparering.
Vi har rettet henvendelse til kommunen om reetablering. Det er blevet lovet, men sker først
når man er færdig med gravearbejdet.

Facebook
Lokalrådet er ansvarlig for Facebook – 8751 Gedved.
Den er populær og bruges til mange ting. Vi har oplevet store og heftige debatter og vi har
oplevet at det er et medie der kan samle.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til Martin, der styrer siden på kompetent
vis.
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Afslutning
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle. Tak fordi i er kommet her til generalforsamling. Tak for
mange bidrag på Facebook.
En tak skal lyde til bestyrelsen for godt samarbejde og gode stunder sammen til
bestyrelsesmøder. Det bliver jo ofte nogle lidt lange møder. Der er mange ting der lige skal
rundes også uden for dagsordenen. Men tak til hver især for jeres deltagelse på møderne og
jeres indsats mellem møderne.
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