
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Torsdag den 12. januar 2023, kl. 19:30 

 

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

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 2023 

Referatet blev godkendt 

 

2. Siden sidst 

• Status på ansøgning til tillægsbevilling til ”broen” 

Ansøgningen er endnu ikke behandlet i kommunen, og det forventes at ansøgningen behandles på 

mødet i februar. Der kommer antageligt en invitation til et møde med forvaltningen. 

Poul Sørensen er lodsejer på nord-/vestsiden af åen, brdr. Svendsen ejer et stykke jord, som stien 

ned til broen går over og kommunen ejer øst-/sydsiden. 

Lokalrådet kontakter Poul Sørensen for en opdatering på processen og dialogen med kommunen. 

Der er fremsat en idé om en anden placering lidt længere mod nord/øst, hvorved en sti kunne føres 

via cykelbanen og rensningsanlægget og ind i skoven. Denne idé kræver et samarbejde med SAMN 

Forsyning og kommunen, da der fx ikke på nuværende tidspunkt er ryddet og etableret sti i det 

sumpede område i skoven.  

Vi besluttede at bevare fokus på den nuværende løsning, ikke mindst af hensyn til de mange 

borgere i Gedved, der har støttet økonomisk. Herunder også en gen-bekræftelse af de indgåede 

aftaler med lodsejere.  

En ny placering af en fremtidig (fx når den kommende bro engang skal udskiftes) kan tages op 

senere, så projektet kan gennemarbejdes sammen med SAMN og kommune. 

• Status på ansøgning om områdefornyelsesprojekt for Gedved 

Ikke noget nyt 

• Nyt om lokalplan for boldbanen/sportspladsen 

Ikke noget nyt 

• Invitation til fællesmøde mellem SAMBY og Oplandsudvalget d. 30/1 

Kort orientering 

• Julebelysning 

Tak til gruppen af frivillige. Hvordan påskønner vi gruppens arbejde med både op- og nedsætning? 

Holger tager fat i Jacob & Yvonne og får navne på dem, der var med i år. 

 

3. Idé om invitation til Oplandsudvalget til dialog med lokalrådet på kommende bestyrelsesmøde 

Vi inviterer Oplandsudvalget til en dialog om vores ansøgning til en byforskønnelsesprojekt for det 

centrale Gedved 

 

4. Bestyrelsens holdning til kommende byudvikling 

Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at have en holdning til placeringen af næste fase i byudviklingen skal 

foregå. Vi har med andre ord ikke en holdning til, om Nord/Nord udvikles før Øst eller omvendt.  



 
 

Hvor konkrete forslag til lokalplaner kommer i høring, vil vi naturligvis se på disse, og i det omfang det 

giver mening involvere påvirkede borgere.  

Lokalrådet vil arbejde for, at byudvikling (uanset hvor) gøres med særligt fokus på trafikafvikling, og at 

denne trafikafvikling koordineres med arbejdet med ”Migration- og trafikplan 2035”, som kommunen 

har igangsat. På denne måde vil vi tilstræbe mest mulig helhedstænkning i projekterne. 

 

5. Forberedelse af Generalforsamling 

Hvornår: 22. marts kl. 19 

Ordstyrer: vi spørger Ole 

 

Vi indsamler idéer til ”Årets Gedvedborger” samt idéer til mulige oplæg efter generalforsamlingen. 

 

6. Revidering/simplificering af foreningens vedtægter 

Christian skriver oplæg og sender rundt til kommentering 

 

7. Fokus for bestyrelsesarbejdet i 2023 

Vi har brug for en person til at være tovholder for udvikling af ny hjemmeside, Gedvedportalen mm.  

Op til generalforsamlingen ”efterlyser” vi et nyt medlem til bestyrelsen, som vil have energi på denne 

opgave.   

 

8. Eventuelt 

Der er borgermøde vedr. skovrejsning ifm. Hansted Skov / Øst for Gedved d. 6/2, kl. 17-18:30 i 

Seminariet. 

 

Asbjørn bragte Skt. Hans op som emne. Der skal ”tænkes nyt”, så vi skal være ude i god tid. 

Kommende møder er 2. onsdag i måneden. Frem mod generalforsamlingen er det 8/2 og 8/3. 

 

Næste møde: 8. februar, 2023 
 


