
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 02-12-2019 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Egon, Korning Nørremark 

Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Michael Jacobsen og Ole Østergaard 
Afbud fra Martin Therkelsen, Claus Hellesøe og Lene Thorgaard 

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 28. oktober 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Vi har fået svar retur fra GS. De havde desværre ikke noget 
materiale, vi kunne få med på messen i Horsens. 

b. Messe i Horsens: Ganske velbesøgt. Lokalrådet havde en 
velbesat vagtplan i modsætning til flere af de andre lokalråd 

c. Renovering af Gammelby: Mads K. har været forbi for at se de 
forskellige klagemål. Riste er blevet forbedret. 

d. Møde i det fælles Landdistriktsråd: Ikke noget egentligt nyt, men vi 
vil forsøge at komme med et indspil omkring trafiksíkkerheds 
foranstaltninger. 

e. Juletræ er rejst ved mindestenen ved skolen. Rigtig flot juletræ. 
f. Lene har meldt tilbage omkring byggegrundene. De to grunde er 

under konkursbehandling, og før den er afsluttet, sker der ikke 
noget, men ellers forventes de tilbage på salgslisten. 
Reservering af Gammelby 28 er trukket tilbage, dels fordi mulig 
køber ønsker en mindre grund, dels på grund af problemer med 
overfladvand. Kommunen og Spildevand arbejder på en mulig 
løsning, måske i form at et forsinkelsesbasin på halvdelen af 
grunden. 
Byggemoding af yderligere 3 grunde er sat i bero indtil de 
tilbageførte grunde er solgt. 

3. Borgerbudgetteríng Vi melder tilbage med vores positive interesse. 
Fridtjof forsøger at finde tilbage til ansøgningen fra sidste gang 
(under Martin F’s formandskab) 

4. Bo Trygt Vi har mulighed for at få en aften med informationer om, hvordan 
man bedst sikrer sit hjem mod indbrud. 
Vi er dog usikre på, hvor stor interessen reelt er. 

5. Hjemmeside Vi mangler stort set kun, at få noget lagt ind på hjemmesiden. 
Desværre er Karsten i øjeblikket noget presset, hvad tid angår. 



6. Opslagskasse ved 
Genbrugsbutikken 

Opslagskassen trænger meget til at blive renoveret. Ejerskabet 
(Borgerforening/Idrætsforening) skal lige høres, inden kassen tages 
ned, hvilket der er mest stemning for. 

7. Byggegrunde Skal Lokalrådet påtage sig at ”opdatere” de tre store skilte på 
Fredsbovænget og Korningvej? 
De to skilte på Korningvej er sponseret af private personer, men det 
på Fredsbovænget strengt taget er Home’s ejendom. 

8. Generalforsamling Ole laver et udkast til dagsorden, som bortset fra navne er standard 
ifølge vedtægterne. 
Fridtjof forhører hos Martin og Michael om accept af genvalg 

9. Kommende møder Næste møde bliver 13. januar hos Ole 
Mødet flyttes måske til anden adresse, da kloakserperingen på 
indkørslen til Gammelby 31 ikke er forløbet helt efter tidsåplanen. 

 


