Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Torsdag den 21-02-2019 kl. 16:30-18:00.
Mødested: Hos Ulrik, Eriknauer
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Claus Hellesøe, Martin Therkelsen, Ulrik Nielsen, Egon
Christensen, Michael Jakobsen, Lene Thorgaard og Ole Østergaard.
1. Afbud fra:
Pkt. dagsorden

Referent:

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

Ingen kommentarer til referat.

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.
2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

Ole Østergaard

Dagsorden godkendt.
a. Laug: Gadekær lauget kører videre med Tom og Steffen, som nye
deltagere.
Stilauget mister Ova, Jørgen og Ib, som aktive deltagere, men
fortsætter ellers med sidste sæsons deltagere.
b. Generalforsamling: Stor tilfredshed fra Lokalrådets side, især var
der livlig debat efter beretningen.
c. Busrute: Vi har fået invitation til et fælles dialog møde om busruter
i Uldum d. 04-03-2019 kl. 17:00. For vores vedkommende er det
interessante rute 220. Martin og Claus deltager.
d. Fælles landdistrikt: Der er kommet en opfordring fra Susanne
Ernst om at deltage i form af referater fra generalforsamling med
input til et teaterstykke om Lokalråd.
Egon og Ulrik melder sig som deltagere.
e. Affaldsindsamling: Lokalrådet vil gerne opfordre til at man melder
sig til den årlige affaldsindsamling, som arrangeres af Dansk
Naturfredningsforening 30. eller 31. marts.
Ole tager kontakt til Martin F., som plejer at arrangere det
praktiske. Lokalrådet foretrækker lørdag d. 30.
Interesserede kan melde sig til Ole (oleko@12move.dk;
21242312) så vi har sække nok, men man er også velkommen
uden tilmelding.

3. Konstituering

Uden de store sværdslag blev konstitueringen fra sidste år videreført,
d.v.s. Fridtjof (formand), Martin (næstformand) og Ole (kasserer og
sekretær).
Claus blev budt velkommen som ny suppleant.

4. Opgravninger og
reetablering af veje og
fortove.

a. Brostenen ligger ifølge entrepenøren, som de skal, hvilket
kommunen så henholder sig til.
b. Vejbredden er lavet som et gennemsnit af bredden i hele
Gammelby’s forløb. Det giver dog en ret så smal kørebane og
nogle steder et ret bredt stykke (ingenmandsland) ind til den
enkelte makrikel.
Mads fra kommunen funderer på, om veje kan laves bredere. Det

vil i hvert fald give en ret effektiv fartdæmpning, men også gøre
det svært for to biler at passere hinanden uden at køre uden for
brostenene.
c. Der skal udmatrikuleres på det tidligere stykke grusvej, så der
senere (efter sommeren?) kan asfalteres. Den øvrige del af
Gammelby vil sikkert først blive asfalteret om en halvt år, da
underlaget først skal sætte sig.
5. Ekstra
parkeringspladser ved
skolen. Afskærmning. Sti
fra Fredsbovænget?

a. Der afholdes et møde d. 25/2 kl. 15, hvor mulighederne for at
etablere ekstra parkeringspladser skal drøftes.
Egon mener, der kan etableres i alt 12 pladser, og Lokalrådet
bakker op om at få det højst mulige antal.
Fridtjof og Egon deltager.

6. Byggegrunde i Korning.

Der er ikke umiddelbart udsigt til at få udstykket mere i Korning.
Udfordringen er bl.a. at kommunen ikke må sælge under kostpris – i
hvert fald ikke i første omgang.
Lokalrådets modargument vil være, at de sidste tre grunde på
Fredsbovænget jo er købt (eksproprieret) for efterhånden mange år
siden.
Forslag til andre muligheder modtages gerne.

7. Gaderæret

Steffen inviteres med til næste møde, så vi kan få lavet et projekt om
springvand i gadekæret.

8. Frugttræer

Der er kommet forslag om at bruge den runddel, som er planlagt på
Fredsbovænget til at beplante med frugttræer.

9. Hjemmeside

Næste møde holdes i uge 9.
Der er lidt udfordringer med at få flyttet indhold over fra den gamle
side til den nye.

10. Klyngesamarbejde

Der holdes møde tirsdag d. 05-03-2019 på mini Vestervang.

11. Eventuelt

12 Næste møde

Næste møder bliver d. 25-03-2019 kl. 19 hos Fridtjof,
d. 08-05 hos Martin og 17-06 hos Claus.

