Referat af bestyrelsesmøde i Gedved Lokalråd, 3. februar, 2022
Deltagere: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Allan Kjærgaard, Henning Hansen og Christian
Kubstrup (referent)
Afbud: Ole Lund Svendsen, Martin Frydenlund og Gert Børgesen
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2022
Referatet blev godkendt
Ad 2. Siden sidst
• Broen
Vi går videre med projektet om etablering af en kvalitetsbro med god holdbarhed, hvor
den eksisterende bro ligger.
• (Rygte om) Åbning af Højvangsvej
Vi har kontaktet administrationen af to omgange, men endnu ikke fået et svar.
Ad 3. Generalforsamling
• Tidspunkt
19:30, den 23. marts 2022
• Sted
Medborgerhuset/Seminariet
• Annoncering
Østbirk Avis, 2-3 marts
Dagsorden sættes på hjemmesiden
Facebook, ”8751 Gedved”
Indkaldelse samt sagsorden
Allan skriver oplæg
Nyhedsbrev
Niels Arne laver oplæg til nyhedsbrev
Vi omdeler fysisk og lægger på hjemmesiden med link fra Facebook
• Andet
Deltagelse forudsætter betalt kontingent for 2022, dette nævnes i annoncering på
Facebook
Program
•
1. Dirigent
Bestyrelsen indstiller Ole Jespersen
2. Referent
Bestyrelsen indstiller Christian Kubstrup
3. Svar på John Laursens spørgsmål
Niels Arne forbereder svar på spørgsmålene
4. Bestyrelsens beretning
Christian skriver oplæg til beretning, som øvrige bestyrelsesmedlemmer bidrager
til. Niels Arne fremlægger.
5. Regnskab – budget
Birgitte fremlægger
6. Hovedlinjer for foreningens virksomhed
Udarbejdes på næste bestyrelsesmøde
7. Indkomne forslag
Forslag fra Ole Kirkholt

Bestyrelsens indstilling fremgår af referatet af forrige bestyrelsesmøde
Forslag fra Allan Kærgaard
8. Valg til bestyrelsen – på valg er:
Ole
Henning
Birgitte
Holger
9. Valg af revisor
Birgitte kontakter mulige kandidater
10. Årets Gedvedborger
Et par kandidater blev diskuteret
Allan rundsender mail med forslag til alle i bestyrelsen
Ad 4. Møde med Horsens kommune vedr. lokalplan for den gl. boldbane
Lokalrådet er blevet kontaktet af kommunen, som igangsætter arbejdet med en lokalplan for
boldbanen i seminarieparken. Boldbanen skal sælges (bebygges) som del af aftalen med kommunen
vedr. halprojektet, hvor kommunen skal rejse ca. 4 millioner kr.
Seminariehallen skal rives ned som en del af samme aftale.
Vi mødes med kommunen: torsdag den 24 i tidsrummet 15 - 16:30
Ad 5. Økonomi
Regnskab for 2021 er under udarbejdelse og gøres klar i tide til generalforsamlingen.
Ad 6. Arbejdsform.
Udskudt til efter generalforsamlingen når en (potentiel) ny bestyrelse er valgt
Ad 7. Flere møder før generalforsamlingen
Næste møde afholdes som planlagt den 14. marts
Ad 8. Eventuelt

