
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato:Mandag den 01-10-2018 kl. 19:00-20:30. 
Mødested: Hos Fridtjof i Gammelby 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Ulrik Nielsen , Egon Christensen, Lene Thorgaard og Ole 
Østergaard. 
Afbud fra, Jakob Villefrance, Martin Therkelsen og Michael Jakobsen 

 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard (referat udsendt 16-09-2018). 

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 03. september 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Ingen kommentarer til referat. 
 

  Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Jeppe har presset på i forvaltningen for at få byggemodnet nogle 
flere grunde i Fredsbovænget. 

b. Fridtjof får Ivan til at klippe på grundene en sidste gang i år. 
c. Vibeke vil gerne have en liste over erhvervsdrivende. Listen kan 

så gives til tilflyttere, så de bedre kan støtte lokale virksomheder. 
Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen. 

d. Korninghus: Kommunen har givet en støtteerklæring, som projetet 
forhåbentlig kan få glæde af. 

e. Martin T. deltager i det fælles møde med kommunen d. 19.11. 
f. Markeringsstolperne på Jeppes stil er malet og opsat. 

3. Møde med 
borgmesteren. 

Et fint og positivt møde, hvor borgmesteren havde gjort et god 
hjemmearbejde. Lene har lavet et notat til borgmesteren, som vi fik 
lov at låne nogle punkter fra: 
a. Det vil igen blive forsøgt at tage kontakt til ejerne af 

cementstøberiet. 
b. Supercykelsti er ikke højt prioriteret. 
c. Mangel på børn på Korning Skole – Det er et problem at børnene 

ikke vender tilbage til Korning Skole, hvis de er anvist 
dagpleje/børnehave i Løsning. Så bliver de hængende i Løsning. 

d. En del snak om Korninghus. Kommunen er positiv, som det også 
kan læses i ”støtteerklæringen”. 

e. Kloak separering – pludselig besked fra forvaltningen om, at vi ikke 
får kantsten i forbindelse med renovering.  

f. Nogen snak om Mini-Vestervang. 
g. Naturstien – ejeren af skoven vil ikke indgå en ny skriftlig aftale, 

men vi får lov at benytte skoven. 
h. Branding – gode historier modtages med tak af kommunen. 

4. Vandbassin.  Skolebestyrelsen har give udtryk for,  at de ønsker en form for sikring 
af den udvidede regnvandsbassin på Fredsbovænget. 
Lokalrådets holdning er, at et hegn vil skæmme det i forvejen ikke 
særlig pæne område. Kommunen har fulgt retningslinjerne for 



hvornår der ikke er krav om indhegning af basinnerne. 
Skolen spørges til deres holdning, da de må forventes at være de 
mest oplagte brugere af basinnerne. 

5. Reetablering af 
Gammelby 

Det er lykkedes at få ændret forvaltningens beslutning om ikke at at 
lave en ”kantsten” langs den renoverede Gammelby. Der har været 
forståelse for, at Korning borgerne har måtte leve meget længe med 
en hullet vejbane. 
Vi skal huske at få besluttet hvilken beplantning, der skal være på 
trekanten ved gadekæret (Ole).  

6. Planche til 
informations stander 
på ”Jeppes” sti. 

Ole sætter Karen i gang med arbejdet, og så håber vi at kunne får 
trykt en farvefast planche hos ”Stickers”. 
Indhold bl.a. med de fugle, som man har chance for at se fra stien. 

7. Orienteringsmøde på 
Korninghøj. 

Korninghøj (det tidligere Vestervang) har indbudt til orienteringsmøde 
d. 3/10 kl. 19. Fridtjof og Egon deltager. 

8. Boligmesse i Horsens Der arrangeres en boligmesse i Horsens de. 10. og 11. november, 
hvor Hedensted kommune deltager, og har opfordret lokalrådene til 
at tilkendegive interesse. Fridtjof melder tilbage til kommunen, at 
Korning er interesseret i at deltage.  

9. Eventuelt 
 

Lene viste den nye app ”min Landsby”, som nu er oppe at køre. Det 
er muligt at lægge aktiviteter ind, så andre end de lokale kan se, om 
der skulle være noget af interesse i andre lokalområder. 
Der er bred enighed om, at vores hjemmeside ”Korningby.dk” godt 
kunne trænge til en opdatering rent teknisk, så den bliver enklere at 
betjene for Karsten. Vi adviserer Karsten om projektet. 

10.  Næste møde Onsdag d. 7./11  hos Martin T. Martin vælger klokkeslæt. 

 


