
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 17-02-2020 kl. 19:00-21:00 
Mødested: Hos Egon, Nørremark 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Lene Thorgaard, Michael Jacobsen og Ole 
Østergaard 
Afbud fra Martin Therkelsen og Claus Hellesøe  
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 13. januar 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Generalforsamling – blev afviklet i en fin stemning. Ikke den helt 
store talelyst. 

b. Natur pulje. Vi den kunne anvendes til at skaffe midler til at købe 
skoven ved shelterne? 

c. Grundene på Fredsbovænget kommer først på tvangsauktion i 
slutningen af februar. 
Sklitene ved landevejen og på udstykningen bliver først opdateret, 
når vi er sikre på, at kommunen har sikret sig grundene. 

d. Kommunen har på til Nytår sendt en hilsen til Lokalrådet. Vi 
takker. 

3. Konstituering Lokalrådet har konstitueret sig som følger: 
a) Formand:   Fridtjof Stidsen 
b) Næstformand: Egon Christensen 
c) Sekretær:  Ole Østergaard 
d) Referent:  Ole Østergaard 

 
4. Nyt arbejdsår. Lokalrådet vil prioritere følgende arbejdsområder i indedeværende 

år: 
1. Stiforbindelser mod nord og vest med tilslutning til Naturtien (det 

fortsatte klyngesamarbejde med Hornborg, Flemming og 
Vrønding). 

2. Trafiksikkerhed: Bedre belysning ved lysregulering og 2-1 vej på 
Klaksmøllevej. 

3. Manglende fortov langs Ussingvej 
4. Pasning af kommunale grunde (de usolgte) 
5. Mini bondegård 
 

5. Stridsikring af spange 
ved Naturstien 

Lene undersøger hvilke faktiske materialer kommunen anvender de 
steder, hvor der har været problemer med glatte spange. Vi har 
tidligere hørt om rionet. 
Michael undersøger om EXPO har en løsning på problemet. 
 



 

 6. Fællesmøde i klyngen 
Hornborg, Flemming, 
Vrønding og Korning 

Der er stor interesse fra Vrønding siden for at få etableret stien til 
Gesager/Bygholm å, og videre over en genopbygget bro til Korning 
siden. 
Vi forsøger at indhente endelig tilsagn fra A. Mouritsen og K. Persson 
inden vi melder tilbage til Vrønding. 
Derefter tages stilling til de videre forløb, bl.a. med ansøgning til de 
respektive kommuner. 

7. Hjemmside Hjemmesiden er langsomt ved at være oppe at køre igen 
Der kan nævnes følgende kommende arrangementer: 

• 14. marts arrangement om brug af faner – pris 100 kr. inkl 
mad. 

• 25. april – markedsdag på skolen til fordel for Korninghus. 
8. Laugsfest. Aftenen er ved at være på plads bl.a. med tilmeldinger. Ikke helt så 

mange deltagere som sidste år. 

9. Kommende møder  Kommende møde er fastlagt til 23. marts, 6. maj og 18. juni. 

10 Næste møde  Næste møde er hos Ole, Gammelby 31 d. 23. marts 

 


