
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 12. september 2022 

 

Deltagere: Niels Arne Kjærgaard, Holger Nissen, Asbjørn Mols Nørgaard, Gert Børgesen og Christian 
Kubstrup (referent) 
Afbud: Ole Lund Svendsen, Henning Hansen og Birgitte Feldborg 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2022 

Referatet blev godkendt 

 

2. Besøg af Søren Nellemann, Arkitekt i Horsens Kommune og ansvarlig for bl.a. Lokalcenterbypuljen 

(tidl. Mellembypuljen) og Områdefornyelsesmidler 

• Søren fik den nødvendige baggrundsinformation for vores tillægsansøgning til en ny bro over 

Hansted Å. Søren skriver indstillingen til politikerne, som skal beslutte om vi kan få bevilget 

pengene. 

• Vi havde en generel dialog om de områdefornyelsesprojekter vi planlægger at søge midler til. De 

væsentligste pointer fra dialogen var: 

• Det er en del af ansøgningen, at der søges om penge til et Byfornyelsesprogram 

• Kommunen er bygherre på evt. projekter, det står vi ikke selv med 

• Vi skal søge om den fulde ramme, og estimere den endelige pris 

• Helhedstænkning (trafik, fællesskab, tryghed, natur, …) 

• Vi bør lave en samlet ansøgning og ikke splitte den i flere ”mindre”, sådan som vi ellers havde 

tænkt. 

 

3. Siden sidst 

• Indsendelse af ansøgning til tillægsbevilling til ”broen” 

Ansøgningen er indsendt og nu afventer vi et svar fra kommunen. Indstilling skrives af Søren 

Nellemann (jvnf. pkt. 2) 

• Lokalplan for boldbanen/sportspladsen 

Lokalplanen er endnu ikke færdig og sendt i høring, men nogle af elementerne i den kommende 

lokalplan vil antageligt være: 

• Ideen om et ”bystrøg” er bevaret, ved at der foreslås bebyggelse i 2 plan med høj rejsning. 

• Fælles grønt område på cirkuspladsen og forbindelse med seminarieparken. 

• Der skal etableres en regnvandssø ifm. cirkuspladsen. 

• Møde med Gedved Skole vedr. skolen udearealer 

Gedved Skole havde indkaldt lokalrådet m.fl. til en dialog om en samlet ansøgning til 

Lokalcenterbypuljen vedr. opgradering af udearealerne omkring skolen og det fælles indgangsparti 

med den nye hal.  

Asbjørn er kontaktperson fra lokalrådet, og der har endnu ikke været yderligere dialog siden 

mødet. 

 

4. Opfølgning på øvrige igangværende opgaver 

Ikke noget yderligere at referere 

 



 
 
5. Forslag om møde med kommunen vedr. trafikafviklingen i Gedved inden Planstrategi 

Der er ikke aftalt møde med borgmesteren. 

Lokalrådet har modtaget en henvendelse fra Niels Povlsgaard, byrådsmedlem for Venstre, som gerne 

ville mødes med lokalrådet i forlængelse af trafikmødet i juni. Vi har takket Niels for henvendelsen og 

svaret, at vi foretrækker en model, hvor vi inviterer det samlede ”Plan og Vej” udvalg til et møde med 

lokalrådet. Christian tager fat i Martin Ravn og Niels Peter Bøgballe og foreslår et møde. 

 

6. Eventuelt 

Næste møde flyttes til 24. oktober. 


