
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 13-01-2020 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Ulrik, Eriknauer 

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

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 02. december 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Vi fik afslag på vores ansøgning om Borgerbudgettering. Ikke fordi 
vores ansøgning var dårlig, men på grund af mange ansøgere 
endte udvælgelsen med lodtrækning, som altså ikke gik vores vej. 
Vi fastholder vores interesse. 

b. Pakkecenter: Der er lokalrådets vurdering, at der er for lidt 
aktivitet, til at et lokalt udleveringssted for pakker kan være 
interessant. 

c. Spor i landskabet: Aftalen med Anders er fornyet, men Tang 
ønsker ikke at forny aftalen for at være frit stillet ved eventuelt salg 
af skoven. 
Ole undersøger, hvad der står om Naturstien i Korning hos ”Spor i 
landskabet”. 

d. Naturstien: Spangene er meget glatte især efter et vådt efterår. 
Lene spørger sine kolleger, hvordan det problem er løst andre 
steder. 

e. Afslutning af kloak arbejdet på Ussingvej: Der er sat kantsten på 
det sidste stykke af den vestlige side, men der er ikke afsluttet 
med stabilgrus, så ikke egnet som ”fortov”. 
Vi ser tiden an med hensyn til lokalrådets involvering. 

3. Generalforsamling Det praktiske skulle være på plads. Lokalrådet enedes om at foreslå 
Ole, som dirigent. 
 
Desværre modtager Martin ikke genvalg, så vi mangler p.t. en 
kandidat. 

4. Hjemmeside Det tekniske skulle være på plads, så Ulrik taler med Karsten og 
Susanne Ernst om det videre forløb. 
 
Efter tilbagemelding vil Lokalrådet overveje at indkalde foreningerne 
til et informationsmøde. 



5. Fællesmøde med nabo 
lokalråd. 

Vi skal have afklaret med hensyn til adgang til åen fra Korning siden. 
Egon taler endnu en gang med lodsejerne. 
 
Fra Vrønding er adgangen på plads (via Niels Bie) og sikkert også fra 
Hornborg. 
 
Fridtjof påtager sig at lave dagsorden til det aftalte møde d. 29. 
januar. 

6. Cementstøberiet Da den ene af ejerne af cementstøberiet er død, kan der måske 
komme nye forhandlinger mellem kommunen og der anden ejer om 
en overtagelse af grunden. 
 
Bliver der tale om at grunden kan ryddes, vil Korninghus gerne byde 
på opgaven. 

7. Byggegrunde Kommunen forventer, at 2 grunde kommer tilbage til salg efter 
tvangsauktion sidst i januar, desuden klargøres yderligere 2 grunde i 
Fredsbovænget (nr. 2 og 7) til salg sammen med den ledige grund i 
Søndervangen. 
 
Når sagen er endelig afklaret, får Lokalrådet opdateret de tre skilte (1 
på Fredsbovænget og et i hver ende af byen), så det fremgår hvilke 
grunde, der er til salg. 
 
Da GS har spurgt om lokal opbakning til udlejning af de nye huse på 
Midtvej, håber vi, at der kan laves en aftale om medfinanciering af 
opdatering af skiltene. 

8. Opslagstavlen ved 
genbrugsbutikken. 

Opslagstavlens skæbne tages op med foreningerne på det møde, 
som forhåbentlig kommer i stand omkring hjemmesiden (pkt. 4) 

9. Næste møde Mandag d. 17-02-2020 kl. 19-21 hos Egon, Korning Nørremark. 

 


