Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 9. maj 2022, kl. 19:30
Deltagere: Birgitte Feldborg, Niels Arne Kjærgaard, Henning Hansen, Ole Lund Svendsen, Asbjørn Mols
Nørgaard og Christian Kubstrup (referent)
Afbud: Gert Børgesen og Holger Nissen
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2022
Referatet blev godkendt
Ad 2. Siden sidst
• Puljecafé i Gedved d. 5/5
Christian og Ole refererede kort fra arrangementet. Der var ikke det store fremmøde fra byen, i alt
ca. 10 personer. Vi fik dog anledning til at møde den nye administrator for Mellembyspuljen, Søren
Nellemann.
Ad 3. Opfølgning på opgaver
• Broen
Vi har fået indhentet tilbud på 10 års garanti/vedligeholdelse af den tilbudte bro, hvilket sammen
med en forsikring er krav fra kommunen. Vi forbereder en ansøgning om tillægsbevilling til
behandling i landdistriktsudvalget på deres næste møde til august.
Ole fortalte at ungdomsskolens produktion af bænke til legepladsen er midlertidigt udskudt, da de
har fået andre hasteopgaver fra kommunen.
Vi diskuterede bålpladsen på legepladsen. Det er ikke en officiel bålplads, og dermed er det reelt
set forbudt at tænde bål på legepladsen (hvilket fremgår af skiltningen ved indgangen til skoven).
Ole undersøger med friluftsrådet, om det er muligt at få godkendt bålpladsen, så denne
”problemstilling” kan undgås i fremtiden.
• Opgaveoversigt
Vi gennemgik opgaveoversigten, og aftalte følgende:
• Christian taler med mulig frivillig ift. græsslåning ved gadekæret
• Ole kontakter friluftsrådet
• Ole kontakter mulig tovholder for Sankt Hans arrangementet, og ellers laver vi opslag på
8751
• Asbjørn færdiggør oversigten og (relevante) foreninger i Gedved på baggrund af opslag på
8751 og vores generelle viden. Oversigten sendes til SAMBY.
Ad 4. Brainstorm på hvordan vi kommer i gang med helhedsplan
Udarbejdelse af en helhedsplan er en stor opgave, og vi må acceptere, at vi ikke står først for hos
kommunen, da mange andre byer i kommunen har samme eller større behov. For at komme i gang
blev vi enige om at sætte fokus på trafikafvikling på kritiske steder i Gedved.
Derfor vil vi invitere til et borgermøde den 15. juni kl. 19:30 – 21:00 i Seminariet, med trafikafvikling
i Gedved som emne.
Vi sætter en invitation på 8751 hurtigst muligt, og inviterer ved samme lejlighed interesserede til at
være med at arrangere mødet og følge op på de initiativer, som gerne skulle komme ud af mødet.
Deltagere vil være byens borgere. Andre interessenter (fx politikere) kan henvende sig til
bestyrelsen, så kan vi aftale, hvordan de kan involveres efterfølgende.
Ad 5. Registreringer hos myndigheder/bank
SAMBY er informeret om Christian som ny formand.
Asbjørn fremsender legitimation til Birgitte til brug i banken.

Asbjørn sender også foto og kort tekst til Gert til brug på lokalrådets hjemmeside.
Ad 6. Opdatering af hjemmesiden
• Beskrivelser vedr. bestyrelsen
Christian har skrevet til Gert vedr. en gennemgang af de forskellige beskrivelser af
bestyrelsesmedlemmerne så disse kommer til at afspejle seneste konstituering
Ad 7. Eventuelt
Vi har modtaget en mail fra John Laursen med et par spørgsmål vedr. lokalrådet holdning til tidligere
benyttede argumenter i høringssvar. Christian har svaret John, at dels er kommuneplanen nu vedtaget og vi
afventer kommende lokalplaner inden evt. kommende høringssvar kan indsendes. Ydermere ser vi
ovenstående borgermøde som en måde at sikre, at flest mulige bekymringer og gode idéer kan komme
frem og dermed være med til at forme fremtidige høringssvar – og dette ikke kun relation til Gedved Nord
og Gedved Nord/Nord.
Næste møde: 15/8-2022
(13/6 aflyses da vi afholder borgermøde den 15/6 og juli er sommerferie.)

