Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Mandag den 25-03-2019 kl. 19:00-20:30
Mødested: Hos Fridtjof, Gammelby 35
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Claus Hellesøe, Martin Therkelsen, Ulrik Nielsen, Egon
Christensen, Michael Jakobsen, Lene Thorgaard og Ole Østergaard.
Steffen med som gæst omkring springvand.
1. Afbud fra:
Pkt. dagsorden

Referent:

1.1 Godkendelse af
referat fra sidst, som
var d. 21. februar

Ingen kommentarer til referat.

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

Ole Østergaard

a. Parkeringspladser ved skolen: Fridtjof og Egon havde møde med
Mads Kari fra kommunen omkring ekstra parkeringspladser langs
udstykningen på Fredsbovænget. Trods en uviddelse af
regnvandsbasinnet blev der fundet plads til 10 parkeringspladser.
Frandsen skræller muld af og forbereder med stabilgrus.
Kommunen leverer ”afskærmning”, som Lokalrådet så står for at
montere.
b. Den resterende del af Gammelby bliver asfalteret tirsdag d. 26.
marts.
c. Stenlauget har hermed fået bevilget hortensia til plantning bag
mindestenen ved skolen.
d. Busruter: Martin og Claus har været til det fælles møde i Uldum
om de lokale busruter.
Rute 202 reduceres til at forsætter med ture om morgenen og
eftermiddagen på skoledage. Uden for disse tidsrum bliver der
betjening med Flex-bus.
Lokalrådet vil informere mere om dette, måske med hjælp fra
kommunens fold, hvis vi kan finde en passene lejlighed, hvor
mange mennesker alligevel er samlet.
Vi lægger hovederne i blød.
e. Middag for frivillige: Middagen var rigtig fint arrangeret for de 25
personer, som havde tilmeldt sig. Budgettet blev fint holdt.

3. Springvand i
gadekæret.

Vi blev enige om, i første omgang at etablere springvand/rislende
vand med en lille pumpe anbragt lige under vandoverfladen.
Egon, Steffen og Michael danner en projektgruppe, og sikrer at
etableringen bliver lovlig.
Ole laver ansøgning til den ”lille” pulje på anslået 5.000 kr., så der ret
snart kan komme gang i iltning af vandet.
På sigt kan Ulla Roos’ forslag til udsmykning med skulptur blive et
alternativ, men det vil kræve et noget større beløb i støtte.

4. Skolens markedsdag
d. 6/4.

Lokalrådet etablerer en ”stand” med infofoldere.
Roll-up banneret leveres til Martin T.
Vil vi forsøge om vi kan nå at få noget informationsmateriale om
Flex-bus ordningen (Martin T).

5. Færdiggørelse af kloak
separeringen.

6. Udstykning.

Trekanten ved gadekæret er skrumpet noget i forhold til tidligere.
Vi ønsker fortsat plantet et træ, hvis det er muligt at rykke skiltet med
”Korning Gammelby” længere mod spidsen mod Gammelby.
Ole kontakter Mads Kehlet.
Fridtjof tager kontakt til Mads Kjartan omkring diverse ved
færdiggørelsen – reetablering af rabatter (Korning Nørremark og
Degnsvej), flagholdere, såning af græs.
Fridtjof fortsætter drøftelse med kommunen om at få udstykket de
sidste planlagte grunde på Fredsbovænget.
Stiforbindelse fra Fredsbovænget til skolestien ønskes bibeholdt,
men måske tættere på de kommende parkeringspladser.

7. Klyngesamarbejde

Fridtjof orienterede om et meget positivt første møde med Hornborg,
Flemming og Vrønding lokalråd.
Etablering af stier er umiddelbart det, der er interesse for fra flest
sider.
Fridtjof, Claus og Egon tager en tur langs åen ved Nørremark for at
få lidt overblik over mulighederne, da der nogle steder er meget vådt
og ufremkommeligt.
I første omgang kan lokalrådene holde hinanden orienteret om
aktiviteter f.eks. via Landsby App’en.

8. Grøn landsby

Der kan søges om midler indtil 22. april.
I første omgang søger vi penge til 10 frugttræer. De vil kunne
plantes på den planlagte runddel på Fredsbovænget,

9. Hjemmeside

Arbejdet skrider planmæssigt frem i den udstrækning Susanne Ernst
kan afse tid til det.
Kalenderfunktonen fungerer stadig på den gamle hjemmside.

10. Eventuelt

Intet

12 Næste møde

Næste møder bliver d. 08-05 hos Martin T. og 17-06 hos Claus.

