Dagsorden for bestyrelsesmøde
torsdag den 20. februar 2020 kl.
19:30 Tårnværelset, Seminariet

Referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den
9. januar 2020

Godkendt

2. Meddelelser
• Gedved-filmen – orientering ved Henning
• Oplæg til bebyggelse på Vestervej – Niels Arne
• Navngivning af skovareal ved Vestervej – Holger

Gert: Filmen lægges på youtube og linkes til
Gedved Lokalråd.
Svar til kommunen/ Vi står ved vores
oprindelige bemærkninger til lokalplanen
Vi har et konkret forslag til lokalplanens
disponering, hvor vi lægger vægt på et varieret
landsbymiljø med gadekæret centralt i
byggeriet.
Da Bryggerskoven allerede fines, foreslås det, at
den nye tilliggende skov kaldes Bryggerens
Folkeskov som følge pålæg om, at Folkeskov
skal indgå i den nye skov.
Et salg af gl. boldbane og seminariehal + bane
bag gamle rådhus kan indgå i anskaffelsen af
midler til halbyggeriet. Dette støttes af
Lokalrådet også med henblik på at bakke op om
foreningernes økonomiske initiativer med
halbyggeriet.
Lokalrådet (formand + Ole S) deltager i møde
med Horsens kommune om afklaring af de
nævnte områders fremtid.

3. Halprojektet • Orientering ved Ole og Kristian •
Økonomisk bidrag til hallen fra ”bytteprojekter” –
møde med borgmester Peter Sørensen orientering ved Niels Arne

4. Områdefornyelse Gedved • Revideret oplæg til
Seminariehaven/Gedved Bytorv v. P.E. Bystrup

5. Kontingentopkrævning og Nyhedsbrev
6. Generalforsamling • Tid: 24. marts kl. 19:30 •
Sted: Foredragssalen – Seminariet • Ordstyrer: Ole
Møller Jespersen • Annoncering: Husstandsomdelt
nyhedsbrev + Østbirk Avis
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Bestyrelsens beretning
5) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
6) Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for

Det grønne trache gennem Seminarieparken er
ikke realisabelt grundet forestående byggeri.
Bymidten indhold og udseende skal derfor
nytænkes.
P.E. Bystrup udarbejder ny plan for seminariets
sammenhæng med skolen og området mod øst.
Dagsorden godkendt
Budgetforslag godkendt.
Henning, Ole og Kristian er på valg.
Lizzi Andersen udpeget til årets Gedvedborger.

foreningens virksomhed i det kommende år
7) Drøftelse af indkomne forslag
8) Drøftelse af budget for det nye regnskabsår,
herunder fastlæggelse af kontingent
9) Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
10) Valg af revisorer11) Evt. • Årets Gedvedborger
• Områdefornyelse i Gedved

7. Klummeskrivning og branding af Lokalrådet •
Oplæg – Tabitta

Udsættes

8. Økonomi • Udkast til regnskab for 2019
9. Eventuelt

Gøres klart til underskrifter.
-

