Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tirsdag den 08. november 2018 kl. 19:30
Birgitte Feldborg, Skovvej 3
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober
Referatet er godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
• Stifolder – Henning
Birgitte genererer QA-koder til hvert enkelt nummer og lægger det på hjemmesiden,
når den er modtaget fra Henning.
Der skal printes QR-koder til hvert område, som kan overleve vind og vejr længe.
Tjek evt. Labelhouse. Det sørger Birgitte for.
Henning skaffer et kort, der er egnet til tryk.
Henning kontakter Horsens Kommune for at skaffe egnede pæle til QR-koderne.
• Ny Gedvedhal – Ole – Kristian
Der afholdes opstartsmøde onsdag, den 14. november 2018 kl. 19.30 i Tårnet,
Gedved Kultur- og Medborgerhus
• Gedved sø – Henning
Vi afventer stadig museets udgravninger
• Invitation til julefrokost for foreninger – den 8. december
Tilbagemelding senest den 3. december til Niels Arne eller Birgitte
• Invitation til stormøde
De, der har lyst, tilmelder sig selv.
3. Revision af Helhedsplan for Gedved
• Poul Erik Bystrup er inviteret til en snak om den overordnede struktur for
byplanlægningen – orientering og debat
Poul Erik Bystrup orienterede om nuværende lokalplan for området og
præsenterede et oplæg til en del af en ny helhedsplan for seminariet/sportspladsen
• Tilbagemelding på møde med Jørgen Pommerencke, Bolig Horsens vedr. senior/tryghedsboliger i Gedved
Niels Arne orienterede om mødet.
• Den videre proces. Formandens forslag er, at vi forbereder os grundigt på et
debatoplæg til Lokalrådets generalforsamling. Ansvarlig for udarbejdelse af
oplægget er den nedsatte arbejdsgruppe, der supplerer sig med nødvendig
ekspertise.
Vi får udarbejdet et prospekt som vi fremlægger til debat på generalforsamlingen.
Arbejdsgruppen arbejder videre.
• Fastlæggelse af tidspunkt for generalforsamling. Forslag ultimo februar.
Generalforsamling blev fastlagt til tirsdag, den 19. marts kl. 19.30
4. Busser
• Regionsrådets beslutning
• Reaktion fra lokalrådet

Niels Arne sender læserbrev til Horsens Folkeblad, Østbirk Avis og Skanderborg
Ugeblad på vegne af Gedved Lokalråd
5. Reduktion af biblioteksbetjeningen i Gedved
• Horsens kommune planlægger at reducere åbningstiden med bemanding for
biblioteket i Gedved.
• Orientering v. Birgitte
• Reaktion fra Lokalrådet
• Niels Arne sender indsigelse til Kulturudvalget og til aviserne, således at dette er
dem i hænde inden mødet mandag, den 12. november.
6. Økonomi
Birgitte orienterede om økonomien, det ser fornuftigt ud.
7. Eventuelt
Vi er blevet kontaktet af AD-Media, som gerne vil lave en imagefilm om Gedved. Henning
tager kontakt til dem for at høre nærmere.

