Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.30-21.00.
Mødested: Hos Egon Korning Nørremark
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. 23.
marts. Ligeledes
nuværende dagsorden.

Ingen kommentarer til referat.

2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

a. Ulrik har forhørt sig i Borgerforeningen omkring aftale med Pointe
vedrørede hjemmesiden. Desværre ingen, som kender noget til
kontrakten. Ole spørger Jørgen Hansen.

Dagsorden godkendt.

b. Generalforsamling i Landdistrikternes fællesråd hvor Ulrik og
Michael deltog bl.a. for at høre om fundraising. Der var desværre
ikke meget nyt i oplægget, men Korning var repræsenteret.
c. Bosætning – Fridtjof hører hos Horsens Folkeblad, om vi må
bruge de artikler, der har været i avisen om tilbage- og tilflytning til
Korning. Artiklerne var rigtig god reklame for Korning. Det er
muligt, at der kan linkes til artiklerne. Hvis der er muligt arrangerer
Ole med Webmaster Carsten.
3.
Mobildækningsproblemer
i Korning.

Ulrik har fået en artikel fra KM Telecom i Fredericia, som projekterer
opsætning af mobilmasterne.
Af artiklen fremgår det, at regeringens plan er, at alle skal have en
acceptabel mobiltelefondækning. Af kortet i artiklen kan ses, at et
område fra syd for Vestvejen og til Molger har en utilfredsstillende
mobildækning.
KM Telecom forventer at det udmønter sig i konkrete planer for nye
master i løbet af efteråret. Om Korning er med i planerne ved de
foreløbigt ikke.
Link til artiklen fra Altinget:

https://www.altinget.dk/digital/artikel/regeringen-ekstra-millioner-og-fordoblingaf-egenbetaling-skal-give-danskerne-hurtigere-bredbaand

4. Bosætning i Korning
(fortsat).

Middelfart Sparekasse vil gerne komme til et møde med Lokalrådet,
men vil også gerne vide lidt om Lokalrådets ønsker.
Martin forsøger at lave en aftale til næste møde.
Det er stadig Home, der har grundene på Fredsbovænget og Korning
Gammelby til salg. Dog er kontaktpersonen nu Maria Thundahl. Vi
blev enige om også at invitere hende med til mødet.

5. Nye aftaler omkring
Naturstien.

Det går lidt trægt med at få underskrifter på en ny 5 årig ”Spor i
landskabet” aftale, men Fridtjof arbejder ihærdigt på sagen.
Af hensyn til sikkerheden for motorførerne ved kørsel på vejene,

indkøbes refléksveste (Ole).
Anden kommentar: renden ved klidevældet trænger til rengøring.

6. Plan for forskønnelse
af Gammelbyen ifm.
opgravning.

Hedensted Kommune har tilbudt et møde om muligheder og ønsker,
når Gammelby skal retableres efter kloakarbejdet.
Det er aftalt til onsdag d. 2/5 hos Fridtjof. Ud over Fridtjof deltager
Egon, Martin, Michael og Ole.
Emner: Vejens afslutning mod de enkelte matrikler, fartdæmpning
f.eks. bump eller chikane, beplantning, asfaltering af grusvejen.

7. Jeppes sti

Stien fra Ussingvej til Merringvej er tegnet ind på et kort sammen
med Naturstien. Begge kan findes på www.udinaturen.dk
Efter nærmere aftale med Jeppe indkøber Lokalrådet stolper til
markering af stien. Når antal er fastlagt skriver Ole ansøgning til den
lille pulje i Hedensted Kommune.
Stolperne vil få samme udformning og farve, som dem på Naturstien.
Vi har stadig nogle skilte fra Naturstien.

8. Græsslåningsaftale

Fridtjof forsøger at få en endelig aftale på plads omkring græsslåning
på de tomme grunde i Fredsbovænget og den enlige på Gammelby.
Hedensted Kommune meget velvillige. Desværre ønsker Hedensted
Spildevand, som ejer de to regnvands bassiner på Fredsbovænget
og Pebringsvej, selv at vedligeholde de to
Beløbet for pasning bliver lidt mindre end sidste år, da der jo er solgt
en grund siden da.

9. Regnvandsbassiner

I forbindelse med spildevandssepareringen skal bassinet på
Fredsbovænget udviddes til det dobbelte.
Hvis vi ønsker det, kan den nuværende vold sikkert blive fjernet.
Samtidig er der måske mulighed for at forskønne området lidt. Og
ekstra parkeringspladser ved skolen er et stort ønske.
Fridtjof inviterer Mette til møde.

10. Forsikring

Fridtjof melder de frivillige fra de forskellige laug til Hendensted
Kommunes nye tilbud om kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring.

11. Besøg af
Borgmesteren.

Borgmesteren har meddelt, at han gerne vil træffe de enkelte
lokalråd herunder Korning. Det takker vi naturligvis med glæde ja til.

12. Næste møde

Tirsdag d. 22. maj kl. 19:00 – 20:30 hos Ulrik, Annasminde i Eriknaur

