Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 4. april 2022, kl. 19:30
Deltagere: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Henning Hansen, Ole Lund Svendsen, Asbjørn Mols
Nørgaard og Christian Kubstrup (referent)
Afbud: Holger Nissen og Gert Børgesen

Ad. 1 Velkommen til Asbjørn og præsentation af alle i bestyrelsen
Intet at føre til referat
Ad. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2022
Referatet blev godkendt
Ad. 3 Siden sidst
• Opfølgning på generalforsamlingen
Forløbet af generalforsamlingen blot kort diskuteret og det blev aftalt, at ved fremtidige
generalforsamlinger vil det være en god idé, hvis bestyrelsen præsenterer sig kort som en del af
velkomsten.
• Martins udtrædelse af bestyrelsen
Intet at føre til referat
Ad. 4 Konstituering
• Formand – Christian Kubstrup
• Næstformand – Asbjørn Mols Nørgaard
• Kasserer – Birgitte Feldborg
• Sekretær – Christian Kubstrup
Ad. 5 Broen
Status på ansøgning om tillægsbevilling fra Horsens Kommune – Niels Arne/Gert
Oplandsudvalget holder næste møde om nogle måneder, og vi skal have en ansøgning om tillægsbevilling
klar til dette møde.
Tilbuddet er opdateret fra leverandøren og lyder på kr. 237.000 + moms (altså ca. 300.000 inkl. moms.) Vi
har endvidere bestilt borde og bænke fra ungdomsskolen for kr. 15.000. (Vi har pt. fået bevilget kr.
183.000)
Kommunen kræver at broen vedligeholdes og lokalrådet, og vi vil derfor forhøre os om pris på en 10 års
garanti fra leverandøren. Hertil vil vi undersøge prisen på en forsikring, hvis fx et træ vælter ned i broen
under en storm. Kommunen forbyder brug af metal i konstruktionen.
Når projektet startes op, skal der indhentes en byggetilladelse. Dette er inkluderet i tilbud fra leverandør. I
samme omgang skal der indgås aftaler med lodsejere, som lægger jord til selve broen og fx stier førende
ned til broen.

Ad. 6 Opgaver
• Udkast til opgaveoversigt
Christian har udarbejdet et overblik over store og mindre opgaver, som vi bruger tid på i lokalrådet.
Dette overblik blev opdateret og diskuteret. Vi prøver om denne arbejdsform fungerer for os.
Udvalgte opgaver blev diskuteret yderligere og er refereret nedenfor.
• Oversigt over klubber/foreninger til SAMBY
Kommunen har henvendt sig og bedt om et overblik over klubber og foreninger, som kan have
interesse for puljerne under SAMBY.
Asbjørn laver opslag på 8751 og beder relevante klubber henvende sig til lokalrådet.
• Puljecafé i Gedved
Kommunen afholder en ”puljecafé” i Seminariet, torsdag d. 5/5 kl. 16-17. Her kan alle interesserede
for en gennemgang af relevante puljer, som kan ansøges af foreninger og frivillige i Gedved.
Christian deltager fra lokalrådet og laver et opslag på 8751 for at informere ”byen”
• Græsslåning ved gadekæret
Vi arbejder på at finde en ny frivillig til at stå for denne opgave
• Juleudsmykning
Vi skal have udarbejdet er regnskab for julebelysningen. Holger står for dette.
Ad. 7 Eventuelt
Intet til referat
Ad. 8 Næste møde
Vi aftalte at fortsætte med bestyrelsesmøder den anden mandag i hver måned.
Næste møde er 9. maj, 2022

