Referat af bestyrelsesmøde i Gedved Lokalråd, 10. januar, 2022
Deltagere: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Allan Kjærgaard, Gert Børgesen, Ole Lund
Svendsen, Martin Frydenlund, Holger Nissen og Christian Kubstrup (referent)
Afbud: Henning Hansen
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2021
Referatet godkendes
Ad 2. Siden sidst - orienteringspunkter
1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde 22/11-2021 – orientering v. Niels Arne
Afbud: Thor og Christian
Et flertal besluttede ikke at tage et selvstændigt referat af dette møde. (Christian og Allan
ønskede, at der udarbejdes et selvstændigt referat af mødet.)
Ad 1. Flere medlemmers overvejelsen om at trække sig fra bestyrelsen.
Baggrunden for disse overvejelser var en kombination af tonen i debatten på 8751
(Facebook) samt afledte diskussioner internt i bestyrelsen.
Det blev aftalt at skærpe bevidstheden om tonen i og general brug af mails mellem
bestyrelsesmøderne.
Alle bestyrelsesmedlemmer fortsatte i bestyrelsen.
Henvendelse fra John Laursen med en række spørgsmål vedr. lokalrådets
bevæggrunde for diverse høringssvar til kommunen blev diskuteret. Tonen i
henvendelsen blev opfattet som konfrontatorisk og et flertal af de fremmødte
besluttede at henvendelsen skulle besvares med, at spørgsmålene allerede var
besvaret i diverse opslag på 8751. Allan gjorde opmærksom på, at dette antageligt
ikke ville få kritikken til at ophøre.
Ad 2. Behov for en ekstraordinær generalforsamling
Det blev diskuteret, om situationen gav anledning til, at der skulle indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling.
Det blev besluttet, at dette ikke var nødvendigt.
Ad 3. Tydelighed omkring Lokalrådet høringssvar
Op til den endelige politiske behandling og vedtagelse af kommuneplanen for 20222034 er vigtigt at lokalrådets position og holdning fremstår klart og tydeligt samt
skulle afspejle de(t) i sommer indsendte høringssvar.
Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmers evt. divergerende holdninger skulle (i fald
disse blev delt med andre) tydeligt kommunikeres som "personlige" og ikke udtryk for
lokalrådets holdning.
Det blev påpeget, at problemerne i Øst og Nord kan blive så store, at vi måske skal
gentænke udbygningen af Gedved med byggeri bag volden i Vest, udbygning på øst og
vestsiden af Nord og fortætning af byggeriet på Korntoften.
Ad 4 Facebook siden ”8751 Gedved”
Kritikken af lokalrådet på 8751 har været udfordrende at håndtere, og det har
synliggjort et behov for at udarbejde en "kommunikationsstrategi" for bestyrelsen.
Det blev aftalt, at Birgitte vil tage fat i Christian i den anledning.
2. Henvendelse til borgmesteren – orientering ved Allan
Allan og Thor har som privatpersoner henvendt sig til borgmesteren pr mail.
Mailen blev skrevet, da de oplevede en uoverensstemmelse mellem det, der blev aftalt
med borgmesteren på dennes møde med bestyrelsen, og det der efterfølgende blev
diskuteret i bestyrelsen.

De øvrige deltagere i mødet med borgmesteren oplevede ikke samme
uoverensstemmelse.
Der er ikke kommet svar fra borgmesteren.
3. Thors udtræden af bestyrelsen
Thor er udtrådt af bestyrelsen pr. 30/11-2021
4. Julebelysning
Økonomi – Birgitte
o Belysningen har kostet kr. 209.337,28
o Kommunen har bevilget kr. 183.500,o Holger kontakter Ole Holger Petersen vedr. tilsagn om dækning af differencen
Organisering – opsætning. Nedtagning, vedligehold, opbevaring
o Opsætning i løbet af ugen op til 1. søndag i advent
o Nedtaget tidligst Hellig Tre Konger og evt ved udgangen af januar
o Opbevaring hos Jacob
o Pt. har Lokalrådet ikke en forsikring, der dækker belysningen
Ole Holger Petersen har foreslået, at der næste år “udvides” med yderligere belysning
langs Egebjergvej, Vestervej og Kirkevej.
Vi vil på et senere tidspunkt lave en prioriteringsliste over projekter, som vi forestiller os
at søge kommunen om støtte til.
Vi ser ikke umiddelbart behov for yderligere belysning allerede i 2022, da der antageligt
vil være andre projekter (herunder ny helheds-/strategiplan for Gedved), og der er ikke
ubegrænsede midler at søge hos kommunen.
Ad 3. Dialogmøde / kaffemøde
Martin præsenterede idéen om et dialogmøde / kaffemøde vedr. Nord/Øst debatten på 8751 (bl.a.
John Laursens spørgsmål) med de borgere, der måtte have interesse for det.
Ikke alle "gamle" bestyrelsesmedlemmer støttede op om dette forslag, og det var ikke muligt at
finde et mødeformat, som kunne få tilstrækkelig opbakning i bestyrelsen, til at det ville kunne
gennemføres.
Det blev besluttet, at denne debat og besvarelse af spørgsmålene fra John Laursen skulle tages på
førstkommende generalforsamling.
Ad 4. Kommende generalforsamling
Tidspunkt:
23. marts, såfremt Corona restriktionerne tillader dette
Program:
I henhold til vedtægterne, dog med tilføjelse af et punkt til besvarelse af spørgsmål fra John Laursen
Forslag til vedtægtsændring
Forslag fra Ole Kirkholt om at tillade at virksomheder kan være medlemmer af Gedved Lokalråd.
Bestyrelsen ser en række praktiske og administrative udfordringer ved at skulle håndtere
konsekvenserne ved denne vedtægtsændring. Desuden blev der rejst tvivl om, hvorvidt kommunen
ville fortsætte den økonomiske støtte til lokalrådet, såfremt virksomheder blev medlemmer.
Det blev diskuteret at foreslå interesserede virksomheder at danne et erhvervsråd for Gedved i
stedet.
Der var generel opbakning til synspunktet, at privatpersoner samt foreninger (som også opretholdes
af privatpersoner) er den type interesser, som lokalrådet skal repræsentere. Erhvervsinteresser er
fundamentalt forskellige og bør derfor repræsenteres på anden vis.

Emnet diskuteres yderligere på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsens endelige indstilling til
forslaget besluttes.
Ad 5. Helhedsplan for Gedved
Ikke behandlet på mødet
Ad 6. Broen i Hansted Skov
Midlertidig reparation
Der er gennemført nødtørftig reparation af broen, og broen er genåbnet for færdsel. Der skal dog
snarest etableres en ny bro.
Fremtidig løsning
Ole er i dialog med lodsejer ved rensningsanlægget omkring mulig placering af en ny bro ved
rensningsanlægget.
Der kan sandsynligvis blive tale om indhegning af “det grønne område” inde i skoven. Indhegningen
vil i givet fald blive med låger, så der ikke forhindres adgang til broen (såfremt denne placeres på
samme sted som den nuværende) gennem området.
I det indhegnede område, er det tanken, at der kan komme til at gå kreaturer.
Bestyrelsen aftaler at Ole, Gert og Allan er den arbejdsgruppe, som skal afklare fremtidig placering,
inden vi går videre med økonomi og valg af leverandør.
Tilbud på ny bro / ansøgning til kommunen
Vi har modtaget to tilbud i forskellige prislejer og forskellige kvaliteter af materialer.
Kommunen har bevilget kr. 182.218,Ad 7. Økonomi
Overordnet er økonomien god.
Vi risikerer dog at skulle betale skat af overskud, da vi har modtaget bevillinger i 2021, hvor
projekterne først kan bruge pengene i 2022 (her tales hovedsageligt om broen).
Andre detaljer er behandlet under de enkelte punkter ovenfor.
Ad 8. Arbejdsform.
Ikke behandlet på mødet
Ad 9. Punkter til næste møde
Forberedelse af generalforsamlingen, der efter planen afholdes i marts.
Ad 10. Eventuelt

