
Bestyrelsesmøde, Gedved Lokalråd 
11. oktober 2021 

Referat  
Afbud: Birgitte 
  
Ad. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2021 
Referatet blev godkendt. 
  
Ad. 2. Siden sidst - orienteringspunkter 
Julebelysning: 
Mundtligt tilsagn fra kommunen om finansiering af julebelysning - 36 lys (stjerner og juletræer). 
Ansøgning med tilbud fra elektriker (El:Con) sendes til kommunen denne uge. 
Økonomi er ca. kr 200.000,-  
85% fra kommunen og Ole Holger Pedersen finansierer resten. 
Tilbud fra SuperBrugsen om oppyntning af flagstangen overfor SuperBrugsen. 
  
Rengøring af flagstang: 
Flagstangen rengøres ved kommende lejlighed 
  
Gedved-frisen: 
Indvielse lørdag den 6. november, hvor der også er kulturuge. Vi arbejder på arrangement evt. med 
musikere. Afklares senere uge 41. på et bestyrelsesmøde i musikforeningen. 
  
Samby-møde: 
Vedligeholde af projekter (fx broen) i Hanstedskov skal tænkes ind i bevillingsansøgninger. 
Bevillinger på over kr 50.000,- skal gå gennem respektive udvalg. 
Vi diskuterede muligheden for at søge midler til udbygning af skovlegeplads og tilhørende hytte i 
Hansted Skov.  
”Lokaludvalget” samt midler (Samby-puljen) består også efter valget. 
  
Henvendelse til SuperBrugsen i Gedved: 
Afventer afklaring i lokalrådet omkring ønsker/strategi for Gedved midte. 
  
Ad. 3. Broen i Hansted Skov 
De søgte midler er bevilget. Vedligeholdelse/istandsættelse af den eksisterende bro frem til at en ny 
bro er etableret. Vedligeholdelse er nødvendig, da der kan gå op til 6 måneder inden en 
byggetilladelse til en ny bro kan bevilges.  
  
Vi vil afklare med lodsejere om en alternativ placering tættere på cykelbanen er en mulighed. Ole 
kontakter de øvrige lodsejere og søger en afklaring om alternativ placering er en mulighed. 
  
Gert er tovholder sammen med Ole på indsamle tilbud fra entreprenører. 
  
Ad. 4. Vælgermøde den 2. november 
Afholdes på Seminariet, hvor den store sal er reserveret.  
Start kl 19:30. Lokalrådet giver te, kaffe og kage 
  
Vi inviterer spidskandidaterne fra de 5 partier, der fik flest stemmer ved sidste valg - bortset fra 
Alternativet, som ikke stiller op i år. De fem er: 

• Peter Sørensen (A) 
• Martin Ravn (V) 



• Michael Nedersø (DF) 
• Esben Hedager (K) 
• Paw Amdisen (SF) 

  
Vi forbereder spørgsmål til besvarelse før pausen. I pausen indsamles spørgsmål på skrift fra salen, 
og efter pausen trækkes disse spørgsmål “op af en hat”. 
  
Som ordstyrer spørger vi Tommy Poulsen. Ole rækker ud til ham. Alternativt spørger vi Jens Glavind.  
  
Ad. 5. Helhedsplan for Gedved 
En helhedsplan for Gedved er/bør ikke være et rent lokalt initiativ. Dette er et centralt element i den 
kommunale planlægning, og der er i sidste ende byrådets plan. Lokalrådet har ved flere lejligheder 
de seneste år forsøgt at få kommunen med på en revidering af den eksisterende plan. I de seneste 
meldinger fra kommunen fremgår det, at man ønsker at erstatte Helhedsplanerne med mere simple 
Udviklingsplaner. 
  
Vi henvender os til kommunen/kommunalbestyrelsen med henblik på at få klarhed omkring 
proceduren for udarbejdelse af en Udviklingsplan for Gedved (som skal erstatte helhedsplanen for 
Gedved). Thor formulerer en henvendelse til Peter Sørensen og Martin Ravn. 
  
Befolkningsprognosen for Gedved viser en forventet stigning på indeks 115 frem mod år 2033. 
Horsens kommune er samlet set vokset med ca. 1000 personer om året. Den ældste aldersgruppe 
bliver tredoblet, og der kan blive behov for en udbygning af Gedved. Prognoserne viser et “behov” 
for 263 nye boliger i 2033. På nuværende tidspunkt er der udstykning på vej på Vestervej og på 
Korntoften.  
  
Sportspladsen (inkl. seminariehallen) er sat til at skulle udbygges med 36 boliger. Et scenarie kunne 
være at bygge i 2-3 etager og derved frigøre plads til flere grønne arealer. Vi diskuterer forskellige 
forslag til udnyttelse af grunden med henblik på at formulere oplæg til kommunen. Niels Arne 
rundsender scannede omkring tidligere oplæg på “grøn korridor” i Gedved midte. 
  
Ad. 6. Supercykelstier 
Ikke nået 
  
Ad. 7. Økonomi 
Ikke nået 
   
Ad. 8. Punkter til næste møde 
Evt. vedtægtsændring til diskussion på næste generalforsamling. 
  
Ad. 9. Eventuelt 
Foreningsjulefrokost lørdag den 4/12-2021. Alle bestyrelsesmedlemmer med ledsager er inviteret på 
lokalrådets regning. 
 

Referent: Christian Kubstrup 


