
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30-21.00. 
Mødested: Korning Gammelby 35 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Ulrik Nielsen, Egon Christensen, Martin Therkelsen, Michael 
Jakobsen, Lene Thorgaard og Ole Kirk Østergaard,  
Afbud fra Jakob Villefrance 

 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard (referat udsendt 25-03-2018). 

1. Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 21. 
februar. Ligeledes 
nuværende dagsorden. 

 
Ingen kommentarer til referat. 
Dagsorden godkendt. 
Da der kun er 3 gengangere fra tidligere Lokalråd, startede vi 
med en præsentation af deltagerne, 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Der er kommet dagsorden til Landdistrikternes fællesråds 
generalforsamling. Susanne Ernst har oplyst, at der gerne må 
deltage andre end Lokalrådsmedlemmer. Ulrik koordinerer 
tilmeldinger. Tilmeldingsfrist 28. marts. 

b. Laugsfesten er blevet afholdt med god tilslutning. Næste år er 
det Sten-lauget, som står for arrangementet. 

c. Tilmelding af stier til kommunens nye kort over tilgængelige 
stier. Lene tager kontakt til Susanne Ernst. 

d. Hjemmesiden. Ole sørger for at få opdateret med hensyn til 
Lokalrådets sammensætning. Ulrik finder ud af, om 
Borgerforeningen ligger inde med aftalen med Pointe. Derefter 
indkaldes til et møde om Korningby.dk’s fremtid. 

e. Forskønnelse på Merringvej og Ussingvej: Kommunen 
forsøger på et tidspunkt igen med købstilbud til ejerne af 
Merringvej; Ussingvej er så vidt vides på vej gennem 
retssystemet. 

f. Der blev spurgt til Borgerbudgettering, da flere havde set, at 
Barrit skal i gang med ”2. runde”. Lene undersøger med 
Susanne Ernst. 

g. Græsklipning: Kommunen forventes at videreføre sidste års 
aftale, dog korrigeret for den solgte grund i Fredsbovænget. 
Fridtjof tager sig af den lokale aftale. 

3. 
Mobildækningsproblemer 
i Korning. 

Der er stadig områder i og omkring Korning, hvor 
mobildækningen er ganske dårlig. 
Ulrik checker med firmaet i Fredericia, der står for opstilling af 
sendemaster, om der er aktuelle planer i eller omkring Korning. 
Sidste gang blev etablering af sendemasten indstillet, da to 
mobilselskaber blev fusioneret. 



4. Opfølgning på 
generalforsamling.  

Hvem er valgt for henholdsvis et og to år? 
Vi burde nok formelt havde ladet suppleanten indtræde i stedet 
for Martin F. Suppleanten ville så sidde Martin F.’s valgperiode 
ud. 
Efter lidt diskussion blev lokalrådet enige om, at lade Egons plads 
være på valg næste gang. 

5. Bosætning. Hvad gør vi 
og hvad kan vi? 

Lene tager kontakt med Jonna Møller i forvaltningen, da hun så at 
sige er den kommunale del af aftalen. 
Martin T. fortsætter kontakten til Middelfart Sparekasse og 
forsøger at få arrangeret et møde sammen med Lokalrådet. 
Martin T. og Jakob V. vil også forsøge at kontakte familien, som 
har været i Horsens Folkeblad.  

6. Fornyelse af kontrakter 
vedrørende naturstien. 

Fridtjof tager kontakt til Martin F. med hensyn til eksisterende 
kontrakter (”Spor i landskabet”), så vi kan få igangsat arbejdet 
med at videreføre dem, da vi håber, lodsejerne fortsat er positivt 
indstillede. 

7. Plan for forskønnelse 
af Gammelbyen ifm. 
opgravning. 

Lene påtog sig at høre vejafdelingen om, hvordan samarbejdet 
med Løsning Lokalråd omkring udformningen af Vestergade, var 
kommet i stand. 
Baseret på, hvad der er sket i Løsning må det forventes, at vi selv 
kan få indflydelse på, hvordan reetablering af Gammelby kan 
komme til at se ud. 
Ud fra Lenes tilbagemelding beslutter vi, hvordan sagen skal 
gribes an. 

8. Kommuneplanen er i 
høring til 29 marts. 

Fridtjof har checket at Korninghus er med i den nye 
kommuneplan, hvilket den er. Derudover er der ikke 
kommentarer til planen, som formelt er i høring indtil 29. marts. 

9. Næste møde Tirsdag d. 24. april hos Egon, Korning Nørremark 

 
 


