
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag deCln 12-08-2019 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Egon, Korning Nørremark 

 Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Claus Hellesøe, Michael Jakobsen, Egon Christensen, Lene 
Thorgaard og Ole Østergaard.  
Afbud fra Martin Therkelsen og Ulrik Nielsen  
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 17. juni 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Under pkt. 5 skal der stå nord i stedet for øst. 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Trafiks ikkerhedsmøde d. 24 juni. Da de fremmødte blev inddelt i 
grupper, hvor vi bl.a. var sammen med Løsning, druknede vores 
ønsker en smule. De tre prioriterede stedet blev dog nævnt. 
Da gruppen skulle prioritere fem punkter, kom vi noget ned af 
listen. 

b. Arbejdsdag d. 29 juni: Desværre kom der ikke ret mange, men 
gadekæret blev dog renset for vegetation, hækken klippet, rådne 
brædder skiftet, borde malet og brosten rettet op. De nye 
parkeringspladsen ved skolen blev ”hegnet” ind. Det er nogle 
ganske korte pladser, som kun egner sig til personbiler.  

c. På shelterpladsen har vi endnu en gang måtte konstatere, at ikke 
alle er lige opsatte på at holde området pænt. 
To bænke og skaftet til branddaskeren er blevet brændt af og der 
forsvinder brænde uden at det beskedne beløb på 20 kr. 
indbetales til Egon. Bliver det ved, må vi genoverveje hvor megen 
gratis service vi er villige til at yde. 
Egon har sat nyt skaft på branddaskeren og bestilt materiale til 
bænkene hos Bruntse. 
Ole forhører sig hos Jens om der stadig kan skaffes ”skurer” fra 
tekniske skole og eventuel pris.   

3. Springvand Det er kommet kommunen for ører, at der ulovligt er udsat fisk i 
gadekæret. Gadekæret er klassificeret som et særligt 
bevaringsværdigt område, isæt da det rummer en pæn bestand af 
både stor og lille salamander, som begge er truede arter. 
I princippet må der intet ændres ved gadekæret, hvorfor det 
planlagte springvand må stilles i bero. 
 
På trods af en lidt brysk holdning fra kommunen, vil Fridtjof forsøge 
at få arrangeret et møde, hvor vi kan få drøftet, hvad vi må og ikke. 
Fjernelse af trådalger må kun sket efter aftale med kommunen, men 
vi vil gerne høre om mulighederne for dispensation. 



4. Fællesmøde med 
Korninghjus 

Egon afstemmer med Korninghus, om de skal have hjælp til 
arrangementet. 
Egon har også lovet at møde op med sangbøger. 
Mødet afholdes i gynastiksalen, da klubhuset ikke kan rumme det 
antal deltagere, som forventes at møde op. 

5. Fællesmøde med nabo 
lokalrådene. 

Der er kommet indbydelse fra lokalrådet i Flemming til det fælles 
møde på Flemming efterskole d. 2. september. 
Stort set hele lokalrådet deltager, dog mangler der endelig melding 
fra Martin. 

6. Stiforbindelser Ejeren af ”smedien” ved Klaksmølle ønsker ikke p.t. at give tilladelse 
til færdsel på markvejen, da han forsøger at sælge. 
Egon tager kontakt til nord og Fridtjof mod vest for at informere og 
høre om mulige forslag til hvordan en sti kan realiseres. 

7. Hjemmeside Der er ikke sket alverden hen over sommeren, men de gamle 
hjemmeside fungerer tilsyneladende stadig, dog kun med 
opdateringer i kalenderen. 

8. Nye tiltag Vi er igen blevet valgt til at deltage på Hedensted kommunens 
stand på boligmessen i Horsens d. 9. og 10. november. 
Vi forventer at høre lidt mere i detaljer, om det er samme set-up 
som sidst. 

9. Lokalrådsmøder i 
efteråret. 

Vi blev enige om, at møderne datosættes på vores næste møde d. 
26. september hos Ulrik. 

10. Eventuelt. Vi sår ud fra, at arealerne omkring samlestationerne i forbindelse 
med renoveringen er Hedensted Spildevands ansvar. Vi er dog lidt i 
tvivl om, de kan leve op til vores forventninger.  

 


