Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 16. august 2021 kl. 19:30
Birgittes Kontor – Seminariet
Afbud fra Tabitta, Kristian, Martin og Birgitte
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. Juni 2021
• godkendt
2. Siden sidst
• Julepyntning i Gedved
i. Niels Arne orienterede om, at han havde været i kontakt med en lokal borger, der
økonomisk vil støtte indkøb ag julebelysning til Gedved. Det vil være en godt
bidrag, der evt. kan udgøre egenbidrag ved en finansiering fra Horsens Kommunes
mellembypulje. Holger tager kontakt.
• Facebook-debatten om Gedved Øst
i. Debatten har været heftig. Det konstateres, at den i nogen grad blev båret af
indlæg fra personer uden for Gedved. Giver ikke anledning til yderligere.
• Bestyrelsesforsikring – orientering Niels Arne
i. Bestyrelsesforsikring er etableret
• Medlemsbrev
i. Medlemsbrev kom ud inden Sankt Hans. Denne gang også i oplandet
• Sankt-Hans – evaluering
i. Tilfredshed med arrangementet. God tilslutning. Tidspunktet – kl. 18 viser sig at
være velvalgt. Det blev en aften med deltagelse af mange børnefamilier.
• Åbning af Højvangsvej og lukning af Bryggervej
i. Holger har været i kontakt med kommunen. Bryggervej lukkes administrativt.
Emnet kan evt. tages op ved kommende valgmøde
• Vand i gadekæret
i. Henning oplyser, a der nu lægges nogle store rør under Vestervej med forindelse til
det nye regnvandsbassin ved Skanderborgvej. Vil formentlig afhjælpe problemer
med oversvømmelse
• Påskeliljer
i. Intet nyt
3. Lokalrådets generalforsamling:
• Afholdes den 25. august kl. 19:30 i Seminariet
• Praktisk tilrettelæggelse
i. Se referat fra sidste møde
ii. Kun medlemmer har adgang
iii. Efter selve generalforsamlingen bliver der debat omkring aktuelle emner som
1. Byggeri på boldbanen
2. Broen i Hansted Skov – herunder adgang og p-forhold
3. Renovering og opgradering af skovlegeplads – Gert er tovholder og Ole
tager kontakt til produktionsskolen vedr. et fælles projekt.
4. Broen i Hansted Skov
• Der er sendt ansøgning til Mellembypuljen om støtte til ny bro.
• Broen er repareret/repareres så den er forsvarlig

•

Der opsættes skilte med ”heste forbudt”

5. Bager i Gedved
• Lokalrådet retter henvendelse til Brugsen med et forslag om, at man etablerer en egentlig
bagerafdeling med frisk brød
• Med henblik på et evt. byggeri og løsning af p-forhold opfordrer Lokalrådet til, at Brugsen
køber nabogrunden på Skovvej, der er til salg.
6. Udvikling af vores helhedsplan – hvor er vi, hvad skal/kan vi gøre
• Intet nyt
7. Politisk møde i forbindelse med Kommunevalg
• Niels Arne retter henvendelse til Peter Sørensen og Martin om at reservere en dato til et
valgmøde i Gedved
• Ole undersøger emne til ordstyrer
8. Økonomi
• Intet nyt – Birgitte var fraværende
• Det er meget vigtigt, så vi kan få vores bankkonto åbnet. Alternativt sendes en pdf-fil med
scanning af nævnte dokumenter til Birgitte straks.
9. Eventuelt

