Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. oktober 2018 kl. 19:30
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus
Afbud fra Birgitte og Kristian
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. september og 20. september 2018
• godkendt
2. Siden sidst
• Stifolder, vandreture og QR-koder – Henning orientererede. Folder er på vej – ligger i
øjeblikket til layout.
• Ny Gedvedhal – Ole orienterede om sit udkast til informationsfolder for indsamling
og plan for indsamling. Ole regner med, at der den kommende uge bliver afklaring
på deltagelsen i haludvalget Fra de GIF og GFG. Fra Lokalrådet er der fokus på at få
samlet penge ind, så vi evt. kan imødekomme nogle lokale ønsker i forbindelse med
hallen. So udgangspunkt er hallen et kommunalt projekt.
• Gedved sø – Henning orienterede om at arbejdet med etablering af søen forløber
som planlagt. De arkæologiske udgravninger er ikke færdige, og kan give
udfordringer i forhold til tidsplanen.
• Orientering om byggeriet af spang ved Gadekæret – Ole orienterede om, at arbejdet
er stoppet, da der blev anvendt materialer, der ikke er godkendt. Lokalrådet er
indstillet på afholde udgifter til egeplanker. Arbejdet vil ikke blive genoptaget i
efteråret. Ole holder kontakt med ungdomsskolen med henblik på at få spanget
færdiggjort i foråret 2019.
• Invitation til julefrokost for foreninger – den 8. december. Niels Arne orienterede
om, at alle i bestyrelsen inviteres sammen med deres kone, kæreste ….
• Kopimaskine til Kultur- og Medborgerhuset. Niels Arne orienterede om, at Kultur- og
Medborgerhuset har fået foræret en kopimaskine. Den er for stor til trapperne i
tårnet. Derfor står maskinen foreløbigt i et lokale i stueetagen. Lokalrådet afholder
evt. udgifter til opstartsservice på maskinen, ligesom Lokalrådet afholder udgiften til
flyttefirma.
• Fjernvarme. Der har været fjernvarmemøde i Gedvedhallen med deltagelse af ca.
300 borgere fra Gedved.
3. Opfølgning af lokalplan for Korntoften og ændring af kommuneplanen
• Lokalplanen er vedtaget i Byrådet uden ændringer, herunder ingen ændringer som
følge af indsigelse fra lokalrådet.
• Lokalrådet følger udviklingen
4. Busser
• Regionsrådet står fast på reduktion af budgettet for Midttrafik og det kan evt. få
konsekvenser for rute 107.

•
•
•

Lokalrådet har været i pressen med sagen flere gange og har sammen med en aktiv
beboergruppe i Tebstrup indsamlet underskrifter, der er afleveret til borgmestrene i
Horsens og Skanderborg samt Regionsrådsformanden.
Der er skrevet breve med argumenter for bevarelse af rute 107 til Regionsrådet og
Midttrafik. Tidligere amtsborgmester Johannes Flensted Jensen har været tovholder
på denne de.
Lokalrådet følger udviklingen og er klar til ny aktiviteter, når vi ved nærmere om
beslutningerne vedr. ruten.

5. Revision af Helhedsplan for Gedved
• Vi har modtaget afslag på en revision af helhedsplanen
• Efter mødet med Jesper Gemmer var opfattelsen at han vil støtte Lokalrådet i, at der
skal udarbejdes en ny helhedsplan for Gedved. Til aftenens bestyrelsesmøde havde
vi modtaget følgende svar fra Jesper Gemmer:
i. Jeg kan ikke give dig et endeligt svar på revisionsønsket til mødet i aften.
ii. Jeg synes måske du skulle tage fat i direktør for Teknik og Miljø Jens Heslop for en drøftelse
af muligheder. Du er en erfaren og multidisciplinær herre, som kan varetage mangeartede
funktioner, så jeg tror Jens er den rette at tale med. Jens’s mobil er 2913 6959 og mail
jehe@horsens.dk

•

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi må arbejde videre med sagen. Tages op på
næste møde.

6. Økonomi
• Ingen bemærkninger
7. Eventuelt

