Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:30
Birgittes Kontor – Seminariet
Fraværende: Kristian Grønbæk og Tabitta Flyger
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2021
• Godkendt
2. Siden sidst
• Julepyntning i Gedved – Martin
i. På næste møde drøfter vi oplæg til ”hvad vi vil have”
ii. Martin tager kontakt til andre, der har udtrykt interesse
• Sambymøde – orientering Niels Arne
i. Forsikringssituationen omkring frivillige projekter i kommunen er uklar, det gælder
også for vores vedkommende for broen i Hansted Skov. Det tages op i en dialg
mellem Samby og Kommunen
• Åbning af Højvangsvej og lukning af Bryggervej – Holger
i. Holger tager kontakt til Horsens Kommune vedr. genåbning af Bryggervej
ii. Angående åbning af Højvangsvej afventer vi evt. udspil fra kommunen i form af
ændring af lokalplan
• Vand i gadekæret – Henning
i. Henning har været i kontakt med Horsens Kommune, der har foretaget oprensning
• Påskeliljer – Holger
i. Horsens Kommune er indstillet på genplantning – afventer at alle projekter med
gravning er færdig
3. Lokalrådets generalforsamling:
• Afholdes den 25. august kl. 19:30 i Seminariet – Birgitte reserverer lokale
• Program – Dagsorden ifølge vedtægter
i. Dirigent – Ole Møller Jespersen – Birgitte afklarer
ii. Oplæg til hovedlinjer for foreningens virksomhed – pkt. 6
1. Helhedsplan for Gedved
2. Byggegrunde i Gedved / tilflyttere
3. Trafiksikkerhed Skanderborgvej/Egebjergvej
4. Gedvedfrisen ved Gedved Skole
5. Renovering af Broen i Hansted Skov
6. Julebelysning
iii. Budget
1. Uændret kontingent
• Bestyrelsesemner
i. På valg er
1. Martin – modtager genvalg
2. Tabitta – er fraflyttet
3. Kristian - ?
4. Gert – modtager genvalg
5. Niels Arne – modtager genvalg
ii. Valg af revisorer
1. Søren Jochumsen og Else Hansen modtager genvalg

•

Året Gedvedborger
i. Kandidat blev valgt. Niels Arne tager kontakt

4. Broen i Hansted Skov
• Orientering ved Niels Arne
i. Broen er vurderet af fagfolk, der vurderer at den skal udskiftes
ii. Horsens Kommune er kommet med oplæg til overtagelse
• Indsamling / nye medlemmer – Birgitte
i. Tilslutningen efter opslag på Facebook har været stor. Indtægterne dække dog
langt fra de forventede omkostninger
• Hvad gør vi:
i. Arbejdsweekend efter sommerferien hvor broen og skovlegeplads istandsættes –
tovholder er Gert
ii. Vi fastholder at kommunen skal overtage broen eller betale en væsentlig del af
omkostningerne. Niels Arne er tovholder
5. Sankt-Hans – Ole har vist nok en aftale med borgmesteren?
• Skal vi - ja
• Sted – Seminariehaven – Birgitte har tilladelse fra Ingolf
• Program
i. Program som tidligere år
1. Båltale – borgmester Peter Sørensen
2. Annonce Niels Arne
3. Tovholder – Martin
4. Heks – Ole
5. Stole – Ole
6. Musik og sang ved Gedved Musikforening og Kirkekoret – Martin
•
•
•

Forplejning: Christian – Birgitte aftaler
Det officielle program slutter tidligt – skal vi noget efterfølgende – det er en onsdag aften.
i. Intet aftalt

6. Udvikling af vores helhedsplan – hvor er vi, hvad skal/kan vi gøre
• Blev diskuteret
• Vi har endnu ikke noget konkret
7. Politisk møde i forbindelse med Kommunevalg
• Udsat
8. Nyhedsbrev
• Er eftersendt
• Uddeles weekenden 19. 20. juni
9. Økonomi
• Birgitte orienterede
10. Eventuelt
• Intet til beslutning

