
 
 

Dagsorden for bestyrelsesmøde 
Mandag den 24. oktober 2022, kl. 19:30 

Birgittes Kontor - Seminariet 
 

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

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2022 

Referatet blev godkendt 

 

2. Mødedage i lokalrådets bestyrelse 

Det blev besluttet at vi fremover mødes hver den anden torsdag i måneden (medmindre andet aftales). 

Næste møde er dog 17. november grundet Mortens Aften, og vi holder ikke møde i december. 

 

3. Siden sidst 

• Ansøgning til tillægsbevilling til ”broen” – Christian 

Kommunen har orienteret os om, at de har behov mere lidt mere tid til at dykke ned i vores 

ansøgning, end de kunne nå inden mødet i Oplandsudvalget d. 10/10. Vores ansøgning bliver derfor 

behandlet på mødet d. 8/12 

• Evt. nyt om lokalplan for boldbanen/sportspladsen – Ole 

Intet nyt siden sidst 

• Møde i SAMBY – Asbjørn 

Emnerne inkluderede: 

o Gennemgang vilkår for Centerbypuljen og områdefornyelsespuljen 

o Boligstrategi for kommunen 

o Delebil-ordning, løsningen er ikke umiddelbart til stede for mindre byer som Gedved. Der 

henvises til yderligere brug af delebils-ordninger (fx GoMore) 

o Forsikring af lokalråd. Gedved lokalråd er dækket af forsikring. I det kommende år kommer 

der muligvis yderligere om kommunale midler til dækning af forsikringer for lokalråd. 

o Cykelstier. Supercykelstier vs. ”alm.” cykelstier 

Næste møde 22/2 i Foredragssalen i Seminariet, Gedved  

• Julebelysning – Christian 

Der er ikke nogen fælles retningslinje fra kommunen. Det er op til de enkelte lokalråd at beslutte, 

hvad man mener er det rette løsning for deres by. 

I lokalrådet diskuterede vi forskellige scenarier fra helt at slukke for julebelysningen denne vinter til 

at have samme belysning og periode som sidste vinter. 

Julebelysningen er energibesparende LED pærer, og der er derfor et relativt lille energiforbrug 

forbundet med at have julebelysning. 

Vi besluttede, at vi har behov for lys i den på flere måder mørke tid, og at vi derfor vil bede gruppen 

af frivillige om at opsætte samme julebelysningen som sidste år. Samtidigt anerkender vi også 

signalværdien i, at være energibesparende. Derfor begrænser vi perioden for julebelysning til at 

vare fra 1. søndag i advent og indtil Hellig Trekonger. Vi orienterer byen via Facebook. 

 



 
 

Opgaver: 

Henning kontakter Ole Holger og den frivillige grupper bag op- og nedtagning.  

Christian orienterer Mikael fra SuperBrugsen, da det er SuperBrugsen, der ejer ”juletræet” i 

flagstangen overfor p-pladsen. 

 

4. Ansøgning om områdefornyelsesprojekt for Gedved – Christian 

Lokalrådet indsender en ansøgning om et områdefornyelsesprojekt for området mellem skolen og 

Skanderborgvej samt Skanderborgvej fra krydset v. Kirkevej og til ”Højbo”. 

Vi søger om kr. 50 millioner. 

 

5. Planlægning af møde med ”Plan og Vej udvalget” vedr. trafikafviklingen i Gedved – Christian 

Vi inviterer medlemmerne af ”Plan og Vej udvalget” til en dialog om trafikafvikling i Gedved på 

bestyrelsesmødet torsdag d. 14. november kl. 19:30 til 21:00 

 

6. Kommende Planstrategi for Horsens Kommune – Christian 

Forslag til Planstrategi sendes i offentlig høring fra 31. oktober. Vi orienterer borgerne via Facebook i 

gruppen ”8751 Gedved” 

 

7. Opfølgning på øvrige igangværende opgaver 

Intet at referere. 

 
 
Næste møde: 14. november 
 


