
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Onsdag den 18-06-2020 kl. 19:00-21:00 
Mødested: Hos Fridtjof, Korning Gammelby 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Lene Thorgaard, Claus Hellesøe, Leif Højris og 
Ole Østergaard 
Afbud fra Michael Jacobsen 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 13. 
januar 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt:  
 

 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Græsslåning af kommunens grunde. Der er lavet aftale om 
klipningen. Der skal kun slås 3 gange i år, men betalingen er den 
samme, som sidst. 

b. Vi besluttede at udskyde frivilligmiddagen til næste år. 
c. Det fælles Landdistriktsråd har indkaldt til generalforsamling d. 20. 

august. 
d. Det manglende fortov langs Ussingvej bliver lavet af kommunen. 
e. Fortov på Midtvej. Kommunen grunder lidt over det, men der er 

endnu ikke lovet noget. 
f. Tvangsauktionen over grundene på Fredsbovænget forløb sådan,  

at kommunen ikke fik tilbagekøbt grundene, da en anden bød 
over. 
Følger byggeklausul med til de nye ejere? 

g. Klipning af grøftekanter. 
Ole troede, at kommunen stod bag massakrene på vores fælles 
grøftekanter, og havde derfor kontaktet Danmarks 
Naturfredningsforening for at høre, hvor de havde gjort i sagen. 
Der har tilsyneladende bredt sig en praksis, hvor private lodsejere 
slår eller ”klipper” grøftekanterne. Langtfra pænt alle steder. 
Kommunen klipper kun af hensyn til overskuelighed for trafikanter 
og ud for de marker, hvor der dyrkes frøgræs. 
 

3. Hjemmeside Lene har kontaktet Susanne Ernst igen. 
Susanne bedes koordinere møde med de implicerede (Karsten, 
+Claus, Ulrik), så vi kan komme i gang. 
Claus kontakter Ulrik for at få lidt skub i sagen. 

4. Skridsikring på spange 
og bro på Naturstien. 

Ole har søgt den ”lille” pulje om penge til materialerne (rionet 4mm, 
kramper og en boltsaks) i alt 3.500 kr. 
 
Lokalrådet besluttede at indkøbe en buskrydder, da det er uholdbart 
at låne af private. Egon har påtaget sig at stå for indkøbet. 



På opfordring af Fridtjof blev dette punkt udviddet til også at omfatte 
generel vedligeholdelse af områderne. 
Vi besluttede at lave en kombineret arbejdsdag, hvor vi kan få ordet 
skridsikring af spange, maling af stolper og låge og maling af 
parkeringsafgrænsningen på skolen nye parkering.  
Dato blev dog ikke aftalt. 

5. Opdatering af 
infotavlerne 

Vi udsætter sagen til august, hvor der forhåbentlig er en afklaring på, 
hvilke ændringer, der er aktuelle.  

6. Sti fra åen mod nord til 
Vrønding. 

Der er opstået ny mulighed for at skabe adgang til en ny 
broforbindelse over Gesager Å øst for det tidligere foreslåede. 
Fridtjof afklarer med Vrønding folkene, om de stadig er 
interesserede. Hvis ja er næste skridt henvendelse til de berørte 
kommuner. (Hedensted og Horsens). 

 7. Mini bondegård Vi har fået afslag på at bruge den kommunale grund til en ”mini” 
bondegård. 
Der er dog princippielt ikke noget til hinder for at bruge en grund i 
byzone. Det skal blot ikke have karakter af permanent dyrehold. 
Fridtjof tager kontakt til mulige ”kandidater” for at lodde deres 
holdning. 

8. Trafiksikkerhed.  Vi fremfører igen ønsket om at gøre Klaks Møllevej til en 2 minus 1  
 vej på strækningen fra kirkegården og forbi gadekæret. 
 Vi støtter etablering af en cykelsti mod Hatting. 

9. Oprensnig af gadekær  Lene Kofod hos kommunen skal kontaktes i sagen om, hvornår der 
må renses op i gadekæret mod uønsket algevækst (og grøde). 
 Hun kan træffes på 79755628 

10. Eventuelt  Vi får etableret flagallé til det åbne hus arrangement i Ellipsehaven. 

11. Næste møde Aftalt til onsdag d.  19. august hos Leif. 

 


