Dagsorden for bestyrelsesmøde
Mandag den 10. maj 2021 kl. 19:30
Birgittes Kontor - Seminariet
Deltagere: Niels Arne Kjærgaard, Henning Hansen, Holger Nissen, Martin Frydenlund, Ole Lund Svendsen,
Kristian Grønbæk, Gert Bøjesen, Birgitte Feldborg
Fraværende: Tabitta Flyger
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2021
2. Siden sidst
• Der er for meget vand i gadekæret. Henning har kontaktet Horsens Kommune, så håber vi,
at de løser det.
• Julepyntning i Gedved – Martin og Tabitta
Udskydes til næste møde
• Ny befolkningsprognose for Gedved – vedlagt – Niels Arne
Prognosen blev udleveret til orientering
• Broen i Hansted Skov – hvem har ansvaret for den? Niels Arne har dialogen med kommunen
• Påskeliljerne ved indfaldsvejene er blevet gravet op – Holger har bedt Kommunen om at
genetablere dette.
3. Lokalrådets generalforsamling:
• Tid, sted, program, annoncering
Generalforsamling afholdes den 25. august 2021 kl. 19.30.
• Kandidatemner
Årets Gedvedborger blev diskuteret – afgørelse træffes næste gang
• Adgangsbegrænsning – kun medlemmer i Gedved Skoledistrikt har adgang til
generalforsamlingen
4. Lokalrådets holdning til ”forslag til Kommuneplan”
• Udkast til Kommuneplan er vedlagt til orientering
• Høringssvar fra Lokalrådet
i. Udbygning på Korntoften
Det ser vi frem til
ii. Boldbanen
Vi laver en indsigelse omkring tæt, lav bebyggelse på boldbanen. I stedet vil vi
gerne have punkthuse med plads til rekreative områder på arealet ved den gamle
boldbane. Vi vedlægger også tegningerne fra Bystrup.
iii. Vestervej
Der skal leves op til helhedsplanen side 24, dvs. at der kun kan bygges 12 boliger på
området.
Niels Arne skriver Gedved Lokalråds bemærkninger til ”forslag til Kommuneplan”.

5. Åbning af Højvangsvej og lukning af Bryggervej
• Det forlyder, at kommunen vil åbne Højvangsvej som forsøgsordning for busser, men måske
er det mere omfattende. Det ser ud som om vejanlæg ved den nye lagerbygning lægger op
til mulig udkørsel til Egebjergvej ad Højvangsvej. Naboer er meget bekymret for støjen fra
lageret, der ligger tæt op ad bebyggelse. Måske Holger kan orientere nærmere på mødet
• Bryggervej ser ud til at være lukket. Måske ved Holger mere
• Indsigelse til Horsens Kommune vedr. såvel trafik ad Højvangsvej og lukning af Bryggervej.
Det er vigtigt, at vi ved så meget som muligt. Holger undersøger hos teknik og miljø?
Vi sender kommunen en indsigelse om åbningen af Højvangsvej og henstiller til, at man får
genetableret Bryggervej.
6. Sankt-Hans – Ole har vist nok en aftale med borgmesteren?
• Skal vi?
• Sted
• Program
• Ansvarlige. Martin som holdleder
Ole taler med borgmesteren, om han kommer og holder båltalen.
Kristian sørger for materiale til bålet.
Den endelige beslutning om, hvorvidt vi kan gennemføre, beslutter vi til næste bestyrelsesmøde.
7. Udvikling af vores helhedsplan – hvor er vi, hvad skal/kan vi gøre
• Vi skal have en samlet plan for drøftelse med politikerne på valgmøde
• Hvad skal vi have med i planen – hvad kan vi nå?
• Orientering om møde med Ingolf Nordal vedr. Seminarieparken
Vi bruger det meste af næste bestyrelsesmøde på at gøre vores forslag til helhedsplan færdig.
8. Politisk møde i forbindelse med Kommunevalg
• Hvornår? Inden for den sidste måned før valget den 11. november
• Deltagere? I hvert fald spidskandidater fra S, V og K
• Ordstyrer
• Hvor? – Seminariet
• Annoncering
• Adgangsbegrænsning
Behandles på næste bestyrelsesmøde.
9. Nyhedsbrev
• Oplæg følger
Nyhedsbrevet uddeles til alle husstande. Niels Arne færdiggør referatet, og Birgitte sørger for
trykning.

10. Økonomi
• Regnskab
Regnskab blev fremlagt og sendes til deltagerne.
•

Status
Økonomien ser fornuftig ud, men vi skal have flere medlemskontingenter ind.

11. Eventuelt
Næste møde er flyttet til torsdag, den 10. juni 2021 kl. 19.30.
Referent: Birgitte Feldborg

