Referat af bestyrelsesmøde i Gedved Lokalråd, 14. marts, 2022
Deltagere: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Allan Kjærgaard, Henning Hansen, Martin
Frydenlund, Gert Børgesen og Christian Kubstrup (referent)
Afbud: Ole Lund Svendsen
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2022
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Siden sidst
Allan Kjærgaard udtræder af bestyrelsen, idet han ikke mener, at bestyrelsen lever op til paragraf
2 i foreningens vedtægter, hvor der står at foreningens formål er "at fremme borgernes interesser
i Gedved og opland primært i forhold til kommunale og regionale myndigheder".
Lokalplan for boldbanen
Ole og Niels Arne mødtes med 2 planlæggere fra kommunen, som skal i gang med at udarbejde en
lokalplan omhandlende boldbanen. (Seminariehallen hører under Seminariet’s lokalplan).
Tidligere tanker om byggeri i 3 etager blev præsenteret for planlæggerne, som kunne oplyse at
lokalplanen også skal indeholde et regnvandsbassin på området.
Orientering om møde i Samby
Nyt udvalg i kommunen præsenterede sig selv, og efterlyste projekter under rammerne for
finansiering fra Mellemby-puljen (herunder 15% egenfinansiering).
Gedved Lokalråd modtager ca. kr. 15.000,- i tilskud i 2022.
Ad 3. Generalforsamling
Tidspunkt – 23. marts kl. 19:30
Sted – Den store sal, Seminariet
Annoncering
Østbirk Avis – Annoncering er sket
Facebook - Annoncering er sket og vil blive gentaget
Nyhedsbrev – foreligger, men er endnu ikke trykt og omdelt
Nyhedsbrevet deles også digitalt til alle medlemmer (hvor vi kender mailadresse)
og via den digitale mailingliste
Andet – Martin sørger for opslag ved Brugsen
Program
Dirigent - bestyrelsen indstiller Ole Møller Jespersen
Referent - bestyrelsen indstiller Christian
Svar på John Laursens spørgsmål - Niels Arne besvarer spørgsmålene
Bestyrelsens beretning – oplæg ved Christian (Nyhedsbrevet, Broen og internt fra
bestyrelsen)
Regnskab & budget præsenteres af Birgitte

Hovedlinjer for foreningens virksomhed Lokalplan for boldbanen
Strategiplan/helhedsplan for Gedved
Adgang til Gedved Sø
Revision af foreningens vedtægter
Ny hjemmesidestruktur for gedved.dk og “undersider”
Broen og bænke ifm. legeplads
Indkomne forslag
Forslag fra Allan Kjærgaard - præsenteres og kommenteres af Birgitte
Forslag fra Ole Kirkholt – præsenteres og kommenteres af Birgitte
Valg til bestyrelsen – på valg er:
Ole - genopstiller
Henning - genopstiller
Birgitte
Holger
Gert
Kandidater
Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Søren Jochumsen og Else Brendstrup Hansen
Årets Gedvedborger
Præsenteres af Holger
Ad 4. Broen i Hansted Skov
Forslag til ny ansøgning til Horsens Kommune, for at sikre at vi får etableret en bro, der er af god
kvalitet og vil holde en god årrække frem.
Niels Arne sender ny ansøgning på en bevillig ud over de allerede bevilgede kr. 182.268,Der er også her tale om en egenbetaling på 15% svarende til ca. kr. 50.000,Gert sørger for, at vi får gen-bekræftet tidligere afgivne tilbud fra leverandør.
Ad 5. Økonomi
Vi har fået moms retur og der er derfor pt. lidt penge på kontoen.
Mellemværende vedr. julebelysning, hvor Ole Holger Pedersen har lovet at dække “underskud”
ifm indkøb af julebelysning.
Ad 6. Arbejdsform.
Drøftelse af arbejdsform i den kommende bestyrelse. Drøftelsen videreføres til ny bestyrelse og
konstituering efter generalforsamlingen.
Ad 7. Konstituerende møde
Mandag d. 4. april kl. 19:30
Ad 8. Eventuelt
Henning kan ikke længere varetage græsslåning ved gadekæret. Vi skal have fundet en eller flere
andre, som kan varetage opgave. Kommunen slår græsset 4 gange årligt, men det er ikke nok til at
holde området omkring gadekæret pænt.

