Beslutnings-REFERAT
Generalforsamling i Gedved Lokalråd
Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:30
Program
Velkomst
Christian Kubstrup bød velkommen til de 60-70 fremmødte, og redegjorde kort for bestyrelsens
beslutning om at re-konstituere sig med en ny formand (Christian selv) kort inden
generalforsamlingen. Det har i længere tid være Niels Arne Kærgaards ønske at træde tilbage som
formand. Ved skiftet på den post ønskede bestyrelsen at understrege ønsket om, at
generalforsamlingen både ville markere en afrunding på debat og kritik vedr. bestyrelsens ageren
ift. kommuneplanen i 2021, samt markere fornyelse ift. den kommende periode.
Ad. 1 Valg af dirigent
Ole Møller Jespersen blev valgt
Ad. 2. Valg af referent
Christian Kubstrup blev valgt (i kraft af sin hidtidige rolle som sekretær i bestyrelsen.)
Ad. 3. Valg af stemmetællere
Dirigenten opfordrede til, at dette punkt blev udskudt til der evt. blev behov for stemmetælling
senere. Dette støttede forsamlingen.
Ad 4. Besvarelse af spørgsmål fra John Laursen, fremsendt 9/12-2021
Dirigenten læste spørgsmålene fra John Laursen op og Niels Arne Kærgaard besvarede dem.
Dirigenten henstillede til, at yderligere spørgsmål blev stillet efter gennemgangen. (Spørgsmål og
svar er ikke inkluderet i dette referat, men besvarelsen kan oplyses ved henvendelse til lokalrådets
bestyrelse.)
Eftergennemgangen var der yderligere spørgsmål:
Paul Martin Sørensen spurgte hvorfor lokalrådet har sagt nej til byudvikling i øst? Hvorfor ikke
støtte byudvikling i to gode områder?
Niels Arne Kærgaard svarede, at kommunen tidligere har oplyst, at vi ikke skal regne med to
sideløbende områder til byudvikling. Derfor fastholdt bestyrelsen holdningen om at videreudvikle
Gedved Nord inden Øst kunne komme på tale.
Allan Kærgaard spurgte hvorfor Niels Arne Kærgaard sagde, at ikke har Øst ikke har været i spil.
Det blev efterfølgende præciseret, at Gedved Øst på et tidspunkt var en del af den tidligere
kommuneplan, men efterfølgende blev taget ud af kommunen.
Ad 5. Bestyrelsens beretning
Christian Kubstrup gennemgik de vigtigste aktiviteter i bestyrelsens arbejde siden sidste
generalforsamling. Beretningen er tilføjet nedenfor.
Allan Kærgaard uddybede, hans begrundelse for at træde ud af bestyrelsen var, at bestyrelsen af
hans mening ikke lever op til vedtægternes §2, og at varetage byens interesser.

Herefter blev beretningen godkendt.
Ad 6. Fremlæggelse af regnskab & budget
Birgitte Feldborg fremlagde regnskab og budget.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Budget blev godkendt efter uddybning af kr. 10.000,- afsat til arbejdet med en ny helhedsplan
Kontingent fastholdes på kr. 150,Ad 7. Hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år
Christian Kubstrup gennemgik de aktiviteter, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt forventer
at arbejde med i det kommende år. Disse er:
• Lokalplan for boldbanen
• Strategiplan/helhedsplan for Gedved
• Adgang til Gedved Sø
• Revision af foreningens vedtægter
• Ny hjemmesidestruktur for gedved.dk og “undersider”
• Broen i Hansted Skov samt tilhørende bænke ifm. legeplads
Der blev spurgt til om lokalrådet var opmærksom på mulighederne for at søge midler fra
kommunen gennem fx Mellemby-puljen, hvilket bestyrelsen bekræftede.
Palle Ditlevsen spurgte, hvordan byens borgere kan blive involveret i aktiviteterne, og Christian
Kubstrup svarede, at bestyrelsen vil lægge endnu større vægt på inddragelse gennem
arbejdsgrupper.
Ad 8. Indkomne forslag (se nedenfor)
• Forslag fra Ole Kirkholt
Ole Kirkholt havde inden generalforsamlingen valgt at trække sit forslag tilbage via ”8751
Gedved”
Da forslaget allerede var udsendt sammen med dagsordenen, præciserede dirigenten, at hvis
andre ønskede det, kunne forslaget behandles.
Der var en fremmødt, som ønskede forslaget behandlet.
Dirigenten redegjorde for, at forslaget var for upræcist formuleret til at kunne behandles i sin
nuværende form. Det blev debatteret, og forsamlingen godtog, at forslaget kræver yderligere
bearbejdning inden det evt. genfremsendes og behandles.
• To forslag fra Allan Kjærgaard
Allan motiverede sine forslag.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
Ad 9. Valg til bestyrelsen
• Ole Lund Svendsen – genopstiller
• Henning Hansen – genopstiller
• Birgitte Feldborg – genopstiller
• Holger Nissen – genopstiller

• Gert Børgesen – genopstiller
• Kandidater: Asbjørn Mols Nørgaard
Kandidaterne blev enstemmigt valgt/genvalgt
Ad. 10. Valg af revisor
Else Brendstrup Hansen blev genvalgt
Søren Jochumsen havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte.
Erik Winther blev valgt som ny revisor.
Ad. 11. Årets Gedvedborger
Holger Nissen præsenterede Ole Holger Pedersen, Yvonne Engel og Jakob Ludvigsen som Årets
Gedvedborgere for deres indsats ifm. julebelysningen i Gedved. De fik overdraget diplom og
lægger navn til en donation til en hjælpeorganisation ifm. krigen i Ukraine. Donationen er på kr.
500,-.
Ad 12. Eventuelt
Der blev stillet et spørgsmål til, om lokalrådet vil arbejde for, at vejen på Korntoften ikke bliver
gennemgående. Christian Kubstrup svarede, at det er et emne, som vi skal tage op og have en god
dialog om i byen. Der kan være flere perspektiver og holdninger til det emne, som vi skal have
frem i lyset, inden vi beslutter om og i givet fald hvilken holdning lokalrådet skal have.
Der var flere tilkendegivelser om, at man gerne vil deltage i en kommende arbejdsgruppe, som fx
kan se på de forskellige aspekter af de trafikale udfordringer for byen.

Indkomne forslag (jvnf. punkt 8 ovenfor)
Forslag fra Ole Kirkholt
$3 ændres til
"Enhver husstand, virksomhed og anerkendt forening i Gedved og omegn kan optages som
medlem af foreningen."
I $6 ændres sidste sætning i afsnittet
"Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt
medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. Stemmeberettigede på
generalforsamlingen er alle fremmødte jf. ovenstående. Hver forening, virksomhed og husstand
har én stemme."

Forslag 1 fra Allan Kjærgaard
§ 6 ændres til:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen samles en gang om
året og afholdes hvert år i løbet af første kvartal. Den ordinære generalforsamling indkaldes
skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annonce i Østbirk Avis, opslag på
Facebookgruppen 8751Gedved og på foreningens hjemmeside.
Forslag 2 fra Allan Kjærgaard
Tilføjelser til vedtægter:
Foreningen er forpligtet til, at alle høringssvar, der udarbejdes af Gedved lokalråd, sendes til de
medlemmer, der er på foreningens nyhedsbrevsliste. Derudover offentliggøres høringssvaret på
foreningens Facebookgruppe 8751 Gedved så vidt muligt minimum 14 dage inden høringssvaret
fremsendes til kommunen. Efter fremsendelse af høringssvaret til Horsens Kommune lægges dette
på Gedved Lokalråds hjemmeside.
Alle referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger lægges på foreningens hjemmeside
senest 30 dage efter afholdelse.

Generalforsamling i Gedved Lokalråd, d. 23/3-2022
Bestyrelsens beretning
Samarbejdet i bestyrelsen
De fleste vil nok mene, at interne debatter og dynamikken i en bestyrelse ikke hører til i en
beretning. I en bestyrelse mødes og brydes holdninger, og det skal der være plads til. Men som
man kan se af referaterne fra bestyrelsesmøderne, så har der i den forgangne periode været nogle
uenigheder, der har fyldt så meget, at medlemmer af bestyrelsen har valgt at træde ud i utide.
Derfor giver det mening at berøre dette i beretningen.
Uenighederne har centreret sig om 3 hovedområder:
• Debat på bl.a. Facebook vedr. lokalrådets ageren ift. fremtidig udstykning i Gedved - nord
vs. øst. Herunder hvordan spørgsmålene fra bl.a. John Lauersen skulle besvares?
• Uenighed om fortolkning af møde med borgmester Peter Sørensen
• Uenighed om balancen mellem bestyrelsesmedlemmers fokus på ”egne holdninger”
overfor ”borgernes interesser”
John Lauersens spørgsmål er blevet besvaret tidligere her til aften og derudover vil jeg henvise til
mødereferaterne på lokalrådets hjemmeside. Desværre har disse uenigheder medført, at først
Thor og senest Allan har valgt at trække sig fra bestyrelsen – de var begge valgt ind på seneste
generalforsamling i august sidste år.

Julebelysning
Julebelysningen var en af årets absolutte lyspunkter
På initiativ fra en række lokale borgere og tilsagn om sponsorbidrag fik vi igen julebelysning på
hovedstrøget i Gedved. Opsætning og nedtagning af udsmykningen blev klaret af frivillige.
Lokalrådet har været med i processen og stod for ansøgning om økonomisk bidrag fra Horsens
Kommune.
Vi har kun hørt godt om det fine resultat, som mange borgere har kvitteret for på Facebook.

Vælgermøde
Traditionen tro arrangerede lokalrådet et vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget. Her fik
deltagerne mulighed for at møde borgmester og spidskandidater fra partierne. Der var som
sædvanlig stor tilslutning til mødet med 130-140 fremmødte.

Gedvedfrisen
Gedvedfrisen har stået ved skolen et par år. Mange har spurgt til historierne bag frisens mange
billeder. Dem fik kunstner, bidragsydere og skoleelever lejlighed til at fortælle om, da Frisen blev
”officielt” indviet i november.

Broen
Broen i Hansted Skov er der snart sagt og skrevet meget om. I den forgange periode har vi
indsamlet forskellige tilbud og også set på, om placeringen af broen er den rette. En overvejelse
gik på, om der kunne gøres noget for mountainbike-cyklisterne ved at flytte broen.
Fra de indkomne tilbud kan vi se, at den kvalitetsbro, som vi fra bestyrelsen mener vil være den
rigtige, koster mere end vi pt. har til rådighed.
Konklusionen på overvejelserne er blevet, at vi fastholder broens placering og søger kommunen
om yderligere tilskud.

Facebook
På det praktiske plan kan vi glæde os over stor aktivitet på Facebook-siden ’8751 Gedved’.
Opslagene er af meget forskellig karakter, og Martin tilstræber en god balance ved fx at bede
virksomheder om maks. at reklamere en gang om måneden. Der er ingen automatik i dette, så det
styres manuelt efter bedste evne. Som vi alle ved, så har der også været en del opslag af temmelig
kritisk karakter. Det skal der også være plads til, så længe det er i et rimeligt omfang og opslagene
holder den nødvendige respektfulde tone.
En stor tak til Martin for at varetage administratorrollen for gruppen.

Gadekæret
Vi kan alle glæde os over at bestyrelsesmedlem Henning Hansen så trofast har passet græsslåning
m.v. omkring gadekæret, selv om det er vanskeligt i øjeblikket på grund af de mange opgravninger
til fjernvarme, kloakering m.v. Desværre kan Henning ikke fortsætte med at varetage
græsslåningen, så vi skal finde en anden løsning til dette. Mere om det på et senere tidspunkt. For
nu er der blot at takke Henning for hans arbejde græsslåningen gennem flere år. TAK.

