Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Mandag den 10-12-2018 kl. 16:30-18:00.
Mødested: Hos Ole, Korning Gammelby
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Ulrik Nielsen, Egon Christensen, Lene Thorgaard og Ole
Østergaard.
1. Afbud fra: Martin Therkelsen, Jakob Villefrance og Michael Jakobsen
Pkt. dagsorden

Referent:

1.1 Godkendelse af
referat fra sidst, som
var d. 18. november

Ingen kommentarer til referat.

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.
2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

Ole Østergaard

Dagsorden godkendt.

a. Lågen mod Korningvej ved Naturstien er repareret.
b. Lokalrådet indmelder os i Korninghus.
c. Messen i Horsens – Sikkert begrænset hvor mange vi fik til at
flytte til Korning, men vi fik da gjort opmærksom på vores
eksistens. Meget positive tilbagemeldinger fra de, som var på
standen. Ros til Hedensted kommune for en flot stand.
d. Fælles møde med kommunen d. 19.11. I Martins fravær gav Lene
et kort referat. Mødet havde været en del gruppearbejde, som gav
ideer til fremtidigt arbejde.

3. Stier i Korning

Lene lovede at undersøge, hvem der har ansvaret for
vedligeholdelse af skolestien. Den er efterhånden noget medtaget og
ujævn.

4. Klynge samarbejde

Lene fortalte lidt om et spirende klyngesamarbejde mellem Hornborg
og Flemming. Det kan måske på sigt udbygges til også at omfatte
Vrønding og Korning.
Vi blev enige om at invitere Hornborg og Flemming til møde i februar.

5. Generalforsamling.

Ole skaffer sig skabelonen til indkaldelse fra Connie samt den
”ruteopdeling”, som Connie også tidligere har lavet.
Fridtjof melder sig til omdeling.
Alle genopstiller til lokalrådet. Ole checker om Hans vil fortsætte som
revisor.

6. Hjemmesiden

Aftalen med Pointe ophører pr. 31-12-2018.
Susanne Ernst har lavet en aftale med Karsten i januar.
Ole orienterer de ”tilknyttede” foreninger om manglende links i en
periode.

7. Opgravning

Der er ikke helt tilfredshed med arbejdets forløb. Dårlig information
fra entrepenørens side om helt eller delvis lukning af
indkøselsmuligheder.

8. Byggegrunde

Jenny har uofficielt sat den tomme grund på Midtvej til salg.
Fridtjof formidler gerne kontakten, hvis man skulle kende nogle
interesserede.

9. Næste møde

17. januar kl. 19:00 hos Egon

