Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.30-21.00.
Mødested: Hos Ulrik i Eriknauer
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Ulrik Nielsen, Egon Christensen, Michael Jakobsen, Lene
Thorgaard og Ole Kirk Østergaard,
Afbud fra Martin Therkelsen og Jakob Villefrance
Pkt. dagsorden

Referent:

1. Godkendelse af referat
fra sidst, som var d. 24.
april. Ligeledes
nuværende dagsorden.

Ingen kommentarer til referat.

2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

Ole Østergaard (referat udsendt 05-06-2018).

Dagsorden godkendt.
a. Kommunens opfordrer til at etablere bivenlige stier – ingen
aktivitet.
b. Hedensted kommunes fejring af den nye hjemmeside med kort
over stier i kommunen. Vi deltager ikke.
c. Persondataloven: Lene undersøger om vi i Lokalrådet kan blive
ramt af persondataloven.
d. Græsslånings aftalerne er på plads.
e. Der er desværre forøvet hærværk på affaldsstativ og et
bord/bænksæt ved shelterpladsen. Stilauget får repareret hurtigst
muligt.

3. Bosætning i Korning

a. Home fortæller, at der p.t. er interesse fra to. Der er foretaget
boreprøver på Midtvej 7 og en anden er interesseret i den
dobbeltgrund/storparcel.
b. Middelfart Sparekasse er ikke meget for et møde sammen med
Home, da Home ejes af Danske Bank.
Vi holder fast i at invitere Home til næste møde.
Derefter beslutter vi, om Middelfart Sparekasse skal inviteres.
c. Fridtjof tjekker med Horsens Folkeblad, om det er OK, at vi lægger
artiklerne på Korningby.dk

4. Forskønnelse af
Gammelby

a. Vi er blevet enige med Hedensted Kommune om, at det
gennemgående tema på Gammelby bliver en tværvendt brosten i
hver side af gaden.
Lokalrådet havde foreslået en løsning med 3 tværvendte brosten,
lidt som en gammeldags rendesten. Det var kommunen ikke varm
på grundet vejen lille bredde.
b. Trekanten.
Trekanten ved Klaksmøllevej får samme udformning som resten
af gaden. Der vælges dog en lidt mere venlig beplantning af
hensyn til vedligeholdelse. Den nuværende stikker voldsomt.
c. Regnvandsbassinet på Fredsbovænget skal udvides betydeligt i
forbindelse med spildevandssepareringen. Lokalrådet forsøger i

den forbindelse at få fjernet voldene omkring det nuværende
bassin, etablering af ”skolesti” og børnevenlig udformning.
5. Orienteringsmøde og
spildevandsseparering.

Både Teknik- og Miljø og Hedensted Spildevand vil gerne stille op til
et orienteringsmøde.
Forslag til datoer: 11., 13.,18. eller 20. juni. og et fysisk møde på
skolen.
Ole laver indbydelse, som lægges på hjemmesiden og deles rundt til
berørte husstande.

6. Jeppes sti

Det er blevet beslutte at opsætte 3 pæle på Jeppes sti, hvoraf den
midtvejs på stien bliver med et kortbord.
Ole finder frem til priser og søger den lille fond hos kommunen om
tilskud.

7. Indkøb afbuskrydder

Det er i længden ikke tilfredsstillende at skulle låne sig frem til en
privatejet buskrydder i forbindelse med vedligeholdelse af naturstien.
Ole søger den store pulje hos kommunen om midler til indkøb.

8. Nye tiltag

a. Frugttræer ved det udvidede regnvandsbassin på Fredsbovænget.
Kommunen havde for nogle år siden et tilbud, men det eksisterer
nok ikke længere.
b. Springvand i gadekæret.
Et springvand vurderes som en god mulighed for at ilte vandet og
dermed forbedre vandkvaliteten.
c. Opgravning til fiber.
Arbejdet er meget dårligt afsluttet. Sten er ikke samlet, der er ikke
eftersået med græs.
Lene finder frem til hvem der kan klages til.

9. Besøg af
Borgmesteren.

Vi planlægger et møde efter sommerferien.

10. Næste møde

Tirsdag d. 7. august kl. 19:00 – 20:30 hos Ole, Korning Gammelby
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