
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 17-06-2019 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Claus, Klaks Møllevej 
 

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

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 8. maj 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Ingen kommentarer til referat. 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Landdistriktsråd. Fridtjof gør opmærksom på de forskellige puljer, 
som tilsyneladende har lidt svært ved at få udloddet midlerne. 

b. Teaterforestilling: Hornborg, Flemming og Rask Mølle er gået 
sammen om teaterforestillingen d. 24. september. Vi er velkomne. 

c. Byggegrund: Ejeren af grunden på Søndervangen er ikke 
interesseret i at bebygge grunden. Kommunen har tilbagekøbsret, 
men uvist om de vil kræve den solgte tilbage. 

d. Afskærmning om parkeringspladser. Vi kan bestille materialerne 
hos Sjakk og få dem til at sende regningen til kommunen. Egon 
sørger for bestilling af materialerne. 

e. Græsklipning: Kommunen sørger selv for pasning i år. 
f. Plæneklipperen er blevet repareret for små tusind kr. 

3. Færdiggørelse efter 
opgravning 

Fridtjof har rykket for opmærkning, men ingen afklaring. Vi anbefaler 
den tidligere løsning med vigepligt for Midtvej. 
Trekanten ved gadekæret er blevet beplantet og gadekærlauget har 
overtaget vedligeholdelse. 
Vi forsøger at arrangere en gadefest i anledning af færdiggørelsen af 
gravearbejdet. 

4. Status vedr. 
byggegrunde 

Kommunen arbejder på at få en løsning på en mulig vej til at få sat 
nogle flere grunde til salg. 
Ifølge Jeppe forventes det at kunne løses ”i løbet af nogle måneder”. 

5. Stiforbindelse Der er ikke positiv stemning hos lodsejerne ved åen øst for Klaks 
Møllevej. På engen går der kreaturer, så det er ikke optimalt at gå 
der igennem. 
Mod vest er den ene lodsejer meget positiv. Vi forsøger at få kontakt 
til den anden lodsejer. 
Lykkes det, tages kontakt til Hornborg. 



6. Gadekær Der trænger til at blive revet ”ukrudt” af gadekæret. Forslag 29. juni. 
Vi skal bruge omkring 10 mand kl. 9 - ? 
Egon står for gadekæret og Fridtjof for parkeringspladsen. 

7. Hjemmeside Karsten har lovet at få afklaret med Susanne Ernst, hvad der 
mangler for at få gang i den nye hjemmeside. 

8. Trafiksikkerhed Vi er inviterede til et fælles møde hos kommunen (Hedensted 
centret) d. 24/6 kl. 17 – 20. 
Fridtjof, Michael og Egon er tilmeldt. 
Vi har tre prioriterede ønsker med: 

• Hastighedsdæmpning i begge ender af Korningvej. 

• Bedre sikring af fodgængerovergangen ved skolen. 
Eksempelvis kraftigere lys ned på fodgængere eller anden 
form for gøren opmærksom på, når der er folk, som vil krydse 
vejen. 

• Hastighedsdæmpning på Klaks Møllevej fra Gammelby og til 
efter Kirken. 

9. Fællesmøde med 
Korninghus 

Ulrik melder accept af lokalrådets deltagelse i det møde, som 
Korninghus har indkaldt til 
Forslag at kommunen repræsentant (Lotte Christiansen) starter og 
får ca. tre kvarter til at informere om flexbus ordningen. 

10. Møder i efteråret. D. 12. august hos Egon, 26. september hos Ulrik samt et 
fællesmøde med Hornborg, Flemming og Korning d. 2. september 
på Flemming Efterskole. 

 


