Dagsorden for bestyrelsesmøde i Lokalrådet,
torsdag den 09. januar 2020 kl. 19:30

Referat:
Formanden ønskede os alle et
godt nytår

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde
den 14. november 2019
3. Meddelelser
• Gedved-filmen – orientering ved
Henning
• Planstrategi for Horsens Kommune –
orientering

•

Adgang til Gedved Sø – noget nyt?

5. Halprojektet
• Orientering ved Ole og Kristian
• Økonomisk bidrag til hallen fra
”bytteprojekter” – orientering ved
Niels Arne

•

Lokalrådets involvering evt. med
økonomisk støtte

Godkendt

Der arbejdes med tekstning og reallyd
til færdiggørelse.
Horsens kommune har svaret:
Udbygningen kan fortsætte nordpå fra
Korntoften og over mod
fjerkræslagteriet. Vestervejområdet kan
ligeledes udbygges.
Den østlige del er taget ud af
planstrategien.
Forslag om at bede Horsens kommune
udarbejde en rammelokalplan, der giver
en mere samlet beskrivelse af hele
området omkring Vestervej. Niels Arne
retter henvendelse herom til kommunen.
Lokalrådet nedsætter i givet fald et
udvalg til at komme med forslag til
rammelokalplanen.

De fremtidige ejerforhold afventes.

Niels Arne orienterede om
kommunens mulige interesse i at
finde vilkår for økonomioptimering til
ny hal ved at inddrage salg/bytte af
lokaliteter i Gedved.
Lokalrådet går ind i arbejdet med at
udarbejde forslag til bytteprojekter og
udarbejdelse af plan for
sammenhæng mellem midtby,
seminariepark, gamle idrætsplads og
skole.

P.E. Bystrup kontakter Ingolf med
henblik på at få kendskab til hans
bebyggelsesplaner i Seminarieparken.
Med hensyn til økonomisk støtte fra
Lokalrådet til hallen: Udsættes til
næste møde.
Tabitta stiller spørgsmål til
privatiseringen af boldbanearealet
(den gamle idrætsplads)

7. Områdefornyelse Gedved
• Vores ansøgning kastede ikke noget af
sig i første omgang, men tilskud på 2
mio. kr. til et lignende projekt med en
bypark gav 2 mio. kr. til Lund.
• Plan for det videre arbejde – drøftelse
med Poul Erik Bystrup
9. Juleudsmykning i Gedved
• Lokalrådet tage et initiativ
• Organisering
• Finansiering
• Drift

Taget til efterretning.

Se pkt. 6

Udsættes

11. Adgang til Gedved Sø
• Opfølgning på brevet fra Horsens
Kommune

Se pkt. 3

13. Opfølgning på arbejdsplan for 2019/2020 –
se bilag
15. Kontingentopkrævning og Nyhedsbrev

Udsættes

17. Generalforsamling

Tidspunkt fastsættes ved næste
møde. Tema for generalforsamlingen:
Halplaner.
Gedvedborger: Besluttes næste gang.
Grundet kalenderplanlægning på
Seminariet er generalforsamlingen nu
fastsat til tirsdag d. 24. marts.

19. Klummeskrivning og branding af Lokalrådet
•

Udsættes

Oplæg – Tabitta

21. Økonomi

Kassereren orienterer på
næste møde.

23. Eventuelt

1. Arbejdsplan for 2019/2020
• Gennemgang af arbejdsopgaver –
præsenteret på generalforsamlingen
i. Ny hal i Gedved: Ole,
Kristian,
iii. Revision af Helhedsplan for
Gedved: Tabitta, Martin,
Niels Arne, Birgitte
v. Gedved skal forblive et
lokalsamfund: Niels Arne,
Birgitte
vii. Et nyt udtryk ned gennem
hovedgaden: Tabitta, Ole,
ix. Byggegrunde/tilflyttere:
Holger
xi. Sankt Hans – taler (Ole):
Martin
xiii. Gadekæret: Ole (spang)
Henning (vedligeholdelse)
xv. Facebook-gruppen: Martin
xvii. Gedved Sø: Henning
xix. Biblioteket: Birgitte
xxi. Trafiksikkerhed –
Skanderborgvej/Egebjergvej:
Gert
xxiii. Cykelstier (indgår i
helhedsplanen)
xxv. Foreningssamarbejde Lokalrådet og foreningerne:
Gert
xxvii. Offentlig transport

Arbejdes videre med
Arbejdes videre med
Arbejdes videre med
Fortsættes i kommende år
Arbejdes videre med
Gennemført
Kommunen kontaktes, da dammens
vandstand er for høj
Kører tilfredsstillende
Afsluttet
Afsluttet
Arbejdes videre med
Arbejdes videre med
Arbejdes videre med
Arbejdes videre med

23.1 Genbrugspladsen
23.2 Nytårskur

Foreslås placeres i industriområdet
Tages op på næste møde.

