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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 
Torsdag den 20. september 2018 kl. 20:00 
Tårnet, Gedved Kultur- og Medborgerhus 

 
Til stede:   Niels Arne Kjærgaard 

Martin Frydenlund 
Ole Lund Svendsen 
Birgitte Feldborg 

 
Fraværende:  Holger Nissen, Henning Hansen, Kristian Grønbæk 
 
Mødet var indkaldt, fordi vi ikke nåede igennem alle punkter fra forrige møde, og disse punkter 
kunne ikke vente til næste ordinære møde. 

 
 

1. Opfølgning af lokalplan for Korntoften  
• Lokalplanen er vedtaget i Teknik og Miljø og indstilles til Byrådet uden ændringer, 

herunder ingen ændringer som følge af indsigelse fra lokalrådet. 
• Teknik og Miljø fastholder, at der er taget hensyn til fortsættelse af den grønne kile, 

fastholder at der kan udstykkes op mod 100 grunde på området, imødekommer ikke 
ønsket om ændring af Kommuneplanen. 

• Lokalrådets holdning. Evt. opfølgning inden kommende byrådsmøde. 
 

Vi besluttede, at Niels Arne skulle sende indsigelsesbrev til alle politikerne og til Horsens 
Folkeblad omkring den endelige vedtagelse af tillæg 02 til Kommuneplan2017 og forslag til 
Lokalplan 323 boliger, Korntoften, Gedved”. Dette er efterfølgende sket – og I har fået kopi 
heraf.  
 
I brevet gør vi opmærksom på den manglende grønne kile, som hidtil har været med i 
helhedsplanen, og som er meget vigtig for byens udvikling, og indsigelse mod mindre 
byggegrunde. 

 
2. Busser  

• Regionsrådets beslutning 
• Orientering om aktiviteter siden sidst – underskriftindsamling/optræden i pressen 
• Evt. beslutning om bybusser til Gedved – afventer teksten i budgetforliget 
• Underskriftindsamling - fortsat 
• Hvad gør vi nu? 

 
Niels Arne var med til at overrække de indsamlede underskrifter mod lukning af rute 107 til 
Borgmester Peter Sørensen.  
 
Vi besluttede, at Niels Arne skriver et indlæg, der handler om, hvad det vil betyde for 
erhvervslivet, hvis medarbejderne ikke længere kan komme på arbejde med bussen. 
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3. Fjernvarme til Gedved 

Vi har alle modtaget brev i vores e-boks om tilslutning til fjernvarme, og at vi skal søge 
dispensation herfor, skal dette ske seneste 15. oktober 2018. 
 
Det er en urimelig frist, der er givet, og det vil vi gerne gøre opmærksom på. Derfor skriver 
Niels Arne en indsigelse til Horsens Kommune. 
 
Der er p.t. to møder herom den 27. september (varmepumper) og 1. oktober (fjernvarme). 


